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(P1·ojecto n. 2:H d·· 18~1;),) P:tg-. -mi. 
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de 1895.) Pags. 5, 327, 345, 393, 396, <129 
e 493. 

Relevaçào a iVlargarida Moreira de Castro 
elo pagamento ela quanti a de 5:882S198 que 
ficou a clevet· o seu Jln aelo marido, coronel 
Francisco de Almeida Castro. (P1·ojecto n. 223 
de 1895.) Pags. 391 e 392. 

Il.elevação ela mulia imposta á Companhia 
da gstrada de Fel'l'o do Ribeirão ao Bonito. 
no l~staclo de Pernambuco. (Projecto n. 13:3 A; 
ele 1895 .) Pag. 620. · 

Sociedade Propagado r a das Bel! as Artes. 
(Proj ecto n. 217 de ÜÍ95, i3entando a mesma do 
pagamento do foro do terreno da rua Treze de 
Maio, p~ rtencen te á União, no qual se está 
construind o o novo editlcio para o LycGo de 
Artes e Officios desta Capital.) Pag. 251. 

Subst;ituição pot· apolices de capital e juros 
- ouro - do valor nominal de 1:000$ e ,iuros 
de 4 °/ o ele todo o lastt·o etfectivame.nte depo
sitado ate 17 de dezembro de ·1892 para base 
elas emis~õeg bancat·ias. (Indemnigação aos Ban
cos em issores, prnjecto n. 212 de 1895.) Pags . 
177, cj60, 461, 462, 463, 464, 465, 5\JO' 595 
e 5()6. 

Subvenção á com panhia de vapores que se 
propuzer a faz~.r uma viagem mensal entl'e os 
portos elo Recife, Bahia, Rio de Janeiro. Para 
naguá, Santos e o de Valparaiso. (P~·ojecto 
n. 178 C, de 1895.) Pag. 522. 

Telegrammas officiaes. (Projecto n. 16 D, 
de 189·1.) Pags. 273 , 274 , 275, 276, 277 e 278. 

Repat•tições Federaes.(Pt·ojec to n. 133 B' d (P · 57 d 189- ) 
de i ::í93. class ilicando-as.) Pags. 5n, 5\JS, 599 , Tert•as evolut.as. roJecto n. e· ;). 
600 , 601 , 602, 603, 604, 605 e 61)(). Pags. 175, 178, 643, 644, 645 e 646. 

Reversão á i• classe do exerci to do tenente 
refor mado Ca rlos Augusto Cogoy. (Projecto 
n. 101 de 1805.) Pags. 335, 351 , 441, 496, 
590, 596 e 619. 

Venchu.entos. elos juizes seccionaes, seus 
substitutos e procuradores seccionaes (Projecto 
n. 159 B.) Pags . 94, U5, 269, 270, 2ci8, 289, 
327, :367 e 368. · 
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CAMARA DOS DEPUTADOS . 

...__,. .. 

SBIDUlfia sossão-da · seiDinaa lBIDslatllra no G~nnaBso Nacional 

lQtl". St:i'i-i.\.0 E~l 1 DE OI:Tt::m.o DE ld~J5 

P1·cs:clt:l1c:r! clns S rs , Artltw· Rios (t• ,:ce
pt·e.<ir{ell!c). RllstJ. e Silca (presidente;, Costa 
A:;ecetln (:.?" '!iice·pt·esicúmte) c .1\...tht!i' Rios, 
(f" 'l:icc•]l•·cs;<lentt<.) 

Au meio-di:l 1)rocede-se á chnmaua, a qt~nl 
respondem os Sr~. Ros1 e Silva.. Arthu1• Rios, 
Costa Azc;edo. Thomaz Delfino. Tll.vnres de 
Lyl'11. Alcncllr Guimarães. Si Peixoto, Lima 
Bacury, Fileto Pire:s. Gabriel Sa.lgado, Matta. 
Bat-cellar, Tlleotonio de Brito, 0.1.rlos de No~ 
"-:>.e;;, B!'icio Filho. Holln.nda de Lima, Gustavo 
Ve~. E·luardo de Berrer1o, Cllristino Cruz, 
Frederico Bo1•ges. Gonçalo de Lagos. Ude!ón;:>o 
Lima, João Lo;>es, Fra.nci.soo Benevolo .. José 
Bevila.cqua. Silva Mariz. Trindade, Jo~é Ma
riano • .:\;.-tltur Orlando. Tolentino ('e Car.-a
lho, :MartiM Junior, Perei!.ii.~ de Lyra. Luiz 
de Andrade, Co~·nelio da Fonseca. Loarenco 
de Sá. Migud Pernambuco, Gouc:al>es Maia, 
Carlos Jorge, Glementino do ?.fonte, Rocha 
Ca-valca.:Jti, Octa viano Loureiro, ~fenezes 
Prado, ·Gou.veia Lima. Zama, Augusto de 
Frei~. F;a.nciSeo SOdré, Paula Gnimar-d.es, 
Vergne lia Abreu, Tolentino dos Santos. José 
Carlos. Serzedello Corrêa., Americo de :\iatto .... 
Lins de Vasconcellos, Euzebio de Queiroz. 
Nilo Peça.nha. Ernesto Bra.zilio. Paulino de 
Souza Junior, Car'mlho Mourão. Và.Z de 'Mello. 
Cha.gas Lobato. Luiz D~t~i. Ferraz Junior, 

Francisco \'eiga, Leonel Filllo, Octa;viano de 
Brito, Lamounier Godofredo, Ribeiro de Al
me;da., Cupertino de Siqueira~ 'Rodolpho 
Abreu. Pinto da Fon.<e~'a.. Manuel Fulgencio, 
Ol~gario Maciel. Paraíso Ca.Ya!C3.nti, Lindol
pllo C.'t."'tano. Carlos da.s Chagas, Cos"'..a Ma
chado. Franci~co de Barros, Pn.ulo Queiroz, 
DinoBueno. Gustavo Godoy. Bueno de An
drada.. Pa.ulino Ca.rlos,Fu-:.-taoo. Hermenegildo 
('e Mortl.I'S. AI ves de Cast~·o. ~Iarin.no r..umos. 
Lauro Muller. Paula R:~mos. Francisco 'fo
Ientino, Emillo Blu:n, Fonsec:\ Guimarães, 
~larça.I E::icobar, Angdo Pinheiro, Appa.ricio 
Mariense, Victorino Monteiro, Aureliano !lai
bosa, P into da Roclla, Vespa.sinno d<! .Atbn~ 
querque e Franc:seo Alencastl-o. 

.A.bre-se a sessão. · I 
São lidas e sem deba.te apl":'ú>a•itls as r-.;;.:.~. 

da sessão do dia 28 e a. do / .!tt· :::a do m~z. ~'·'•.)-
:r.imo no do. -· 

PRIMEIRA. P.ARTF DA. ORDE:..\1 DO D~-~ 

:Não havendo ~u!I\ero ·pa.r<\ s~ vo :a!· .as 
ma.terias indica?.as na O!'ue:n do d.h, n as..-a-se 
á mate:ria. em -.il::ca-s.siio. - · 

E' annune:' da. ·~ ~ · discuSSã') !lO lJ:' ojecto 
n. 9i A. de 1 •~95, ~, ,;:1t>i:,:mdo o POid ~·E:!:
ecuti>o a tra:Ef~rii.: tio qr;aõ::~1 d•l e:-..;~· ..;l::c e 
incluir como !'uecti >o em um J.';'~ ~"'l'!"J~ mili-

. :~:1 
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tares subor.Hnados ao j[inisterio da Justiça j publicas do paiz. então é uma inutHiclade 
e Neg,1cios Interiores, no post•) que já excree nos nossos trabalhos, porque nada tem que 
em commis~ão, o major auxilhtr tecllnico do ützer, é um defdto institucional nesta Ca
nK':>nio min isterio e all'ere:> tlo (~xercito Bene- mara. 
venuto de Souza Magalhães. I\' estas cond!ções. peço a V. Ex., Sr. pre
.. }l'ing-uem pedindo ;.~. p<tlavra., é encerr~tda. ~ sidente, que consulte a Ca.m~tra. sobre si 
dhcus::üo e a.tliad~t a. vot;_tçã.o. conseute que :sc:,ja ouvida. a. Commi;;suo de 

E' annunc!,'.lda, a 2• di~cmsiio do l1l'05ee.to Obr<tS Publica~ sobre o projecto n. 203 deste 
n. 203. de JSD3, deliberando sob2·e intGrva!a- nnno, pn~judict.ndo a dbcus~ão, pol'qne ha. 
ção de linh<t t!e bitol:t de 1"'.00 na Estraü:t de muitos Srs. deputados que estilo em caso 
Ferro Céntral do Br;tz i ~ c ~ob:·e üUtl'os !ne! ho-1 iden~!co ao r:l ~tu, q :w não podem votar este 
ramentos na mesma v1a lerrea.. com vo;;o en: crc,rhto sem saber o nue ,·otam. 
sepa.rado; e autorisa o Poder Executivo n. Si ti.13se um creditÔ p~1.rit 1lespezasjó. reali
despcnder atê a importanc!a de 1,!.517:960$ :;adn.s, pal'<t p:• ga:aento de ,1i,'idas, eu faria o 
repartitl.arnente _em tres ('Xer,~icio~ com a que tenho feito pa:·a outro~. isto é, votava. 
acquisiç:ão do ma.teria,l rodr,nte e melhora.- sem discutir. )Ias tmta-se r.e um credito 
mentos lnubpensa. v eis ao respecti YO serviço. pa.r·a de~;peza» fazer, para obrns novas, e, 

o s:.~. Bueno de FÁnc:h.·nda. (Jj{Jla 
oí·deiil-)-- Pedi'~ palavra. par·a requerer a V. 
Ex. que consulte a C<tma.ra si consente que 
sobre este pl'ojecto falle a c . .~mmis';ão (18 Obras 
Publicas. lncontest<tvelmE'llte o pro.iecto t1is
püe .:1. respr:-ito d1t ma.teri<l. da especial cúmpe
tenda. de~sa. commi::são. por·q uanto trata de 
material rodante, de modiiica.ção do ma.teriai 
:fixo ·e ele obras novas-. 

A Camat·a. a.cha-se perfeitamente elucirlatht 
solJre - 0 :1ssumpto, debaixo do ponto de visbt 
:finaaceiro, pela.s infiwmaçõ.::s d:t Commissão 
de Faz.enda. mas parecl~-me que nenhum 
Sr. r1eputa.do tem int'orma('ües segura:; sobre 
a utilid<.tlle technica dtts obras Dl\Jjectada::;, 
porque nest;t Camar;t ~ó póde d;Ú-as a Com..:. 
:ru.i:;~ü.o de Obras Pu1Jlic:LS. 

portanto. não nôuc e~<:n.par ao nosso uttento 
exame na partê tecl!nica, :por intermedio da 
commi~são competente. . 

Na, parte fiU<tnceira, como_.ià disse, está 
hr-ilbantcmente demonstrada. a. sua com·e
niencia pela Co1n:niss:i.o de F'azenrla. e creio 
mesmo que não poderia ~er melhor <1 demon
stração; esta t:ommis;;;ão, porem. nü.o é, 
regimentalmente, a apropriada para. da.r 
parecer :;olwe a utilidade d<1 ubl'a. Portanto, 
é indispensavet que o prüjecto vã. á Commis 
silo de Obras Publ!cas. porque do c·ontrario 
esta commi~~.;iío é totalmente inutil. 

Posso f<llla1' assim. porque jit não faço 
p:l.l'te dn. commissi'lo, ma:; desejo ou vil-a. por
que ella conta em seu seio pro!lssionaes 
cümpetentissimo~. engenhei ;·os patriotas e 
e:::r.uüio~os, capazes de resolvera questão com 
acerto e b:·ili.1antismu. Eu. que tenho estu•latloum bocadinho esta 

questii.o, n>jo~me embaraç~ado pa:rn. votar este 
~:edito c:nonne. ele quusi 15.u::o:OOO$, cre- O Sa·. P:::-~s~d.en.a.e-0 nobre depu
ano que vae pesar _ extraor·di nuri~tmentc na. tado, Sr. Bueno tle ·::tn-drada.;·pedindo a· pn.la
bahLuç~t Ol'<;:.uneutaria. da. [niito, düsiquili- vra pela orde!!l.. pareceu, nas observações que 
br~tn<.lO-:t. Como -reprewnbntu cirocto dn.- fez, dir•igir umn. Cel13U!':1 á .:.rcsa. pQlU. direc
que!les que pagam im1'ostos, Yejo-me em ~ciio que deu :Lo credito pedido pelo governo, 
dil!ii:uldarles :para vot::r e.~ta uespeZ<l, sem rclatb·n:nente á Estrada de Ferro CentraL 
out_ras intormn.ç~ões tec!!nicas, ;dél!l do pedido O ct•<xlito petliuo pelo governo. como 
do 1llu:m·e Ministro (l;t Via<:ã:L todos os creditas, foi enviado ú. Commissão de 

Prest,o o 1tl;l.ximo a.noi•1 a r.ste funccionario. Orçamento. E' esta a praxe seguida, confor
mas, na qu:L!iJade tle'tleposi tario-da. confiança me determina t) Regi ::1c11to, c peort.anto não 
dos contribuintes brazileiros , devo votar podia ser envb.do á Commissão de Obras Pu
nest:.t.s questões eot:l perfeito co.ahecimento de blicas, como S. Ex. deseja. E, si S. Ex. 
c;~usa. requer que o projecto e:n discus~o vá it 

Um Parlamento repuhlic.-:.no nã.o póde assim CommissiLo de Obras Publicas, de.-ia. em pri
conceder um credito de 15.000:000$, sem meiro logar fa.zel-o não usa.ndo ela p:1lavrn. 
saber o que votJ.. ~em principalmente ·cunhe- pela ordem. uma vez que não veio le...-antar 
cer da. ur~eneii1 da, despeztt. uma. questão de ordem, mns diseutindo a 

A Commissão de Fazenda br·ilhantemente mo.teria, e em segundo legar deveria mandar 
:: demonstrou que o OJ'çamento ainda aguenta~ o seu requerimento J_)Or escripto. 

com e~te novo gasto; mas, pela sua na tu- . · · - · 
reza;-esta com missão não · é a encarregada .· de _ _O Sr. Bueno de Andrada (.z)a?·a 
estuda.r a. :parte tecllnica do p1·ojedo em wna explicação pessoal) -;_ Sr. presidente, V. 
deb~te, e s1m a Commissiio do Obras Publicas;~ Ex. bem sabe que nas minhas palavras não 
e, sr esta commissi'io nada tem de dizer sobre podia ir a menor censura á l\Iesa. Comec~i 
assuml)tos que se ligam às principaes obras pedinCI.o a v .. E:s::. que consult~sse ~ Camara 
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sol1re si con;.;entia que o pl'ojecto fossa it Corn
nüss5.o de Obras Publicas; logo. reconhecia 
QUe V. Ex. tinha anúado acer-tadamente. 

Além di;.;.:;o, V. Ex:. record<t-se de que si 
eu, em uma occasíão em que tinha motivo 
pam :protest 11' contra o acto de V. Ex:., por
oue me c-'n~mon nominalmente á ordem.muito 
(\'>r<1 de pt·O})QSito, uií.o levantei Ul:~a palavra 
de cenqr;; , muitv meno~ o podia thzer agora, 
qu:mdo reconhe~o q_ue V. Ex. ::tndou acertn.
mente. 

A~; ~ irn. pois, niio houve intenr;ii.o de censu
rar a. Y. Ex. 

E' rossrn:!L que o meu re.quer1mento nfi.o 
tiws:;r! :;:•\u feito no mo~nento apropriado ; e, 
f>.CCeÍ!t\liclO n. liçiio de v. Ex .. arn·esental- ,_ 
}tei q_uando V. Ex. julg~r conveniente. 

O §r. §er:r.:edeHo Colt•n:-ea (pela 
o;·c!;;;,;L). nü.o verri pr-opt·iamentediscutir o pa· 
recer cht O::omnli,;são de Orç::Lmento. nem tão 
:pouco os p!'Ojecto::; da maioria. e da minoria. 
:\a CorcmissU.o de Obras Publicas. mas sim o 
reqTJerirnento que aca1Ja ;1e ser apresenta(lo, 
pec!in:1oq_ue sl•.ja ouYid<.t e:::ta comnüssiio sobre 
;J, l)~t.rto teclmic3. do ~sumpto em debate. 
Tendo~ lhe sido remettldos os rwojectus e a. 

li'Ion~agem do gov-arno, a Coinmissão de Or
çamento estudou-os conjuncta.mente, enten
dentlü tleYe!· <dn·anger tudo no mesmo p;;t
recel'. 

E"tuda.d3. a. materia .cotl'-"enientemente, a 
co:nmí5s~o resol~·eu conceder o creJito de 14 
mil e t:mtos coa tos de rêis. mas em tt·es ex.-

Ha tres projectos compreheadidos no pa.:·ecer 
da Commissã.o de Orç:amt~nto. Como V. Ex. 
sabe,os projectos dequa.Iquet• eommiss:lo teel!l 
trcs discussões,~ passo que os: p1•ojectos que 
ver•sam sohr·e propostas do Poder Executivo 
teem <t.penas du;ts. · 

"\.ssim, per~unto : em que c1tegoría. fi
cam os prqjectos do nobre deputado pala Ba
hia e os dous prQjectros org<J,nlsa.dos pela 
maioria e minoria ch Comrnis:>ão de Obras 
Pttblicas? Serão considerallos uropostas do 
Poder- Ex.ecutiYo e só terã.o duâs discussões 
ou contiml<tr·ão <t se~· considera.dos pr·ojectos 
d:~ commis.,ão e terão tres discussúes '? 

A Cam;w::t manríou o projoc:to do nobre 
deput;tdo peh Rthia .<is commi:sst3es reunidas 
de Obra.s Pttblic<J.s e Or<:<tmento; a primeir•tt 
deu seu parecer e a segunt!.-1. englolJou-o no 
pedtdo d.~ credito do Poder Executivo e fez 
nm verdadeiro embrulho. 

Mns. nestas con•lícJes, qnl'l papei faz a 
Commissão de Obrn.s Publicas Z Poderit ella 
c0ntinuar a. (lesem:penh.a.r o seu mándato 
desde que o seu trctbalho e desfeito por um 
sim pies ti·two da Commissií.o de Orçamento ~ 

O SR. · sE:nzEDELLo Cor..RÉA. - Ntí.o é um 
tra.:;o, são a.:prec!ações demor·n.das sobre o 
projecto da Commi~sii:o de Obr·as Publicas. 
Peço a :pahvra p1u·a uma expHcaç~o. 

O Sa. CoELHO CI:>:TRA-Peço a V. Ex. que 
me esclareça sobre esr:1s duvidas. 

ercic: ios diversos. ponendo ó govet•uo despen- O Sa-. Pi .. e!iõ.ident-e A ~Iesa. qu:\u
der no actual sómente ate cinco mil cont•)S do u.nnnnciou a. discus:siio uo projecr.o n. 203, 
de réis. El!<t collocou-se no mesmo ponto de l claramente fi~z ver que o que estav-a em dis- . 
vista, d:~ illtHT,r(l(la CO!n.:nís:::õ.o de Obras cus~ií.u er·a o pt·ojecto de credito. 
Pul;lic:a,:;..;..a in.declin:wet necessidad~ de me· O 1~areeerda Cornmis:::iio tie Orç:me~to não 
lhor~u·-se o ser·\·iço da. Centr;lL pó•1e pt'Pterir :1=" formas regimentaes. O go-

Em todo caso, não se oppõe ao requeri- Ye1·no dirigiu á C.~tn:Lra. um lXYli•lo de cre-
mento. dito para ob1·a:S e melhoPam:--ntos da Estrada 

Peue. porém.l:cençn. pétr:l. llOnclct•ar quo a de F<::rr·o Qt:nt1·al e a. Co111missiio de Or\::1-
Commi-;:s:i:o du Obras Publicas n:i.o cheg<tt•á a monto tillhét de da!' pétt•r;cer sobre esse pe
um acc(, :do sobre o assumpo, po:·qua.nto as <lido. E' esse o pro_jecto que e:;t<i. em uis
opiniC>e.:;.quer da maioria. quer d<l. minor•ia, cussii.o. 
cst.i.i .oe:\.ll~\1''-\das nos dous projecto!'. que u p~\- A}lpronve ao iUustre relcttor da Com
:rccer c:n debate 3-preciou t!evida.meut.e. A mis~>i.í.o de Or·ç:l.mento ínctuír no parecer refe
ma.i.oria da. commissão quer a lmii'ormis:t<'ão rente <1.0 (:redito materia extr•mha, isto é, 
da. bitola, p~h reduct;ão a um metro."o pa.sso deus outro::: projectos. 
que a minoria pretende -que que ~e deva dei- O projecto ori.un•lo da. Commissã.o de Ob1•as 
xar o 1;\tol::t lat·ga de I•u6o, fazeado-se me;;mo Pubhcaseacompanhaúo ele um voto em se· 
a alargamento da bitola ate S. Pado e Ouro parado da minoria d<t commis;;ã.o. Esse pt·o
Preto. eedimento não annulla o trü.balho d<J. Com-

Votará pelo requerimento, confio.ndo no missã.o r1e Obras Publicas; oppo.rtunamente 
patrioti:sm0da Commissãode Obras, para qu<: serâ. esse projecto dado para. ordem · do dia.; 
não P''OteUe a discussão de assumpto tão Sabe a Ca.mara que esse projecto tem de cor-
urgente. rer tres discus~õe:re o creditó pedido pelo 

- governo ~ó · tem duas discu.ssües. E' desta. . 
·o 8z-·. Coelho Cintra (pela o1·· iorma.que pretende procedera Mesa; 

dem)-St. presidente, me parece que a ques- Está assim e=plicaclo o intuito da. Mesa. e 
tão em debate nã.o estú. bem encaminhada. satisfeita ainterpellação do nobre deputado. 
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o Su.·. o"!i'osé Carlos c1i5CUtiria lon
gamente este projecto, justificando o cr·edito 
lJedido pelo goYerno para. a Estr-_.tda de Ferro 
.Gentral, si nã.:) tivesse de üülar hoje sobre o 
0<'çamento da Receita, materia de m uito 

.. maior importane:ia do quo o projecto em de
bate. 
As~im.limita-se ;t justifica.r um reque;·i

mento. petiin::o que :>eja uu ,·id<l a Comm ;,~iio 
ele Obras Publica~ sobre o nssumpto. 

Tr<ua-se, uii.o de um c;·edito para t~<::speza 
.iá feita. mas para obr:.:.s tnteirameme no\·as. 
acerca das quaes r1in~r~as duYidaí' se te~·!li 
levarnatlJ sobre a preferencia do sy:;tema a. 
aclopt;n•. 

Ora, parece ·· claro q1.1e a Commissão de 
Obras Publicas e a competente para a.preci<u: 
a parte teclmica. tanto mais quanto e~"a 
commis~ão tem estudado com todo o cuidado 
e intere~se u assumplo. 

i'.Ianch~o ú :'lesa o seu req uetim:n to . 
Vem i Mesa, i: lido, apoiatlo r: p -~stó em 

discus~ão o seguinte 

Requeiro q-:.Ie. - sobre o prnjecto n. 203. de 
1895. se.iaouvidaa Commis~ão de Obras Pu
Nicas. 

Salas das sessC~s. 1 de outubi'o de 1895.
José Cm·los. 

O §11.~. Ser:.~ecleBllc Co~~r2a. (V1'<t 
wna .;;çplica~.·{!o) - Não tem l'ClZão o nobre 
deputado por Pernambuco na,s obser,·açC.es 
q~~z. . 

A Commis~ü.o de Orçamento n~uJ fez t>m
hru!ho ttlgum e sim prucetl:m com cei te rio e 
estudo completo elo as~umpr.o. Os dous pro
jecto;; <h Com:nissiio de Oh1•as Puhl!cas en· 
cerram duas pa.rtes, a. -parte t~c\\uicn. e a .. 
parie economiea e sobre ambas julgou a Com· 
mi;;;~ão de Orç<1mento emittir o ;':eli. juizo. 
emho;':L só sobr·e a parte economíca. fusse ~oli· 
citada a sua opinião. A. parte economica nos 
<1ous pro.iectos e siiDl)les: em um consiste elll 
uma emissão de apolices, em outro em um:t 
emissão de bilhetes do Tlu:zouro. Sobre 
ambo.3 os processiJs deu o seu mollo de Yer a 
Commis~ão de Orçamento. 

Sobre a parte tec:mica, embora so incline 
para. o modo devet' da maioria. da Commissão 
de Obras, en telldeu :de Eeu pat!'iotismo pedir 
a ãppro>ação do credito ao govemo porque a 
este e á sua engenharia deve caber a respon· 
sabilidade da. solw;U.o de umn. questão pl'Ot'un

. damente p_rofissiona.l co~o ::. que diz respeito 
ao estreita.ménto da bitola ou o seu alarga
mento a S. P•tulo e :\Iinas. 

Si englobou o creclito com os projectodoi 
J>Orquc em se~ modo de d)ensar~approvação 

(10 credito impo?.·t<':. em orientar á questão no 
sentido das opiniões Ja minoria da. Commissão 
de Obra.s Publicas, cujos grandes planos, _l)O· 
rém, poderão :::er arliados pa.ra occasi<io em 
que as finanças da "Cuião comportem despeza.s 
que vão além de quare!lta a cin :ocnta mil 
contos. 

Repete: não se oppi::e que o credito vá ü. 
Com:nissão de Obras, mas espera :ie seu pa
triotismo em attenção ú Commi:;::;iio r1e Orça
mento. em attcn~:ü.o <1 Camara, em attcnçiio 
ao Poder Ex~cutivo, em atten!;;io ao com
mercio desta Capital e ~l htvour,l tlc S. Paulo 
e !\iin:ts que nií.o demure o seu parecer por
que é preci~o regula.~·isar o serviço de trn.ns
portes e salvar a Estrada de Fer;·o Central 
da l·uina.. (lliuito uc;/1.) 

Compareceram ma.is os S~·s. Benedicto Leite, 
Viveiros. Luiz Doming-ue:::. Costa R0drigues, 
,\nizio de Abreu. Nogueira Part\n:tguú.. Ar
thur deV:::sconcellos, Pires Ferreim. Thomaz 
C;t·;::üca.nti, ,\ugusto Severo, Fr<tncist:ü Gur
gel. Junqueira Ayres, Gaspar Drummond, 
Coelho Cintrn., :\Ied1~iros e J.lbuquerque, Fer
nandes Lima. Araujo Gúes. Olympio de Cam
pos. Gemini~"no Brazil. Santos Pereir;l, Neiva, 
:\Iilton, Tosta. Aristides de Queiroz. Eduardo 
Ramos, Leovigil·]o Filguciras, Jo~.i\ lgna.cio, 
Flavio de Arau.jo. Rodrigues Lima. Sebastião 
Ln.ndnlpho. ::--rarcolino Moura, :\tba.yde Ju
nior, Gttldino Loreto, Antonio de Siqueira, 
Fran~·a. Carvalho, Osc•tr Godoy. Alcindo Gua
nabara, Alberto Torres. Beíis:wio 1le Souza. 
F"nseca Portella. A::rostinllo Vidal. Sehast,ião 
de Lacerda .. 11n.yrinl~. Campolina. Lima. Du
tH'te. Gonçalves Ramo.~. Fortes .Junqueira.. 
Alvaro Botelho. Ferreira Piros. Arti1Ul' Tor
res. C.1semiro da RociJa .. Alm~ida No!!·ueira, 
c;,:;;ta Junirn·. ::--rorcira dn. SilYa.P;ttlUa~Salles, 
Frn nci~co G!icerio. Ovido Abrante:S. Crbano 
tle 1;onvein. Xavier do Valle, La.:n.:;nin Lins, 
,\.lmeida. Torres. Brnzilio 1![1. Luz, Martins 
Costa. Pel'cir<t da Costa., Rivi:lrt:~sin. Corrêa. e 
Pedro }.!oacyr. 

Deixam de comparecer. com causa partici
pada. os Srs. Coelho Lisboa, Enéas :\lartins, 
Aususto f.lontenegr·o, Torres Porwga.l, Pedro 
Bo1·ges, Helvecio Monte. Cunha Lima, Cha
tea.ubriand. Arminio Tavares.· :\Iarcionilo 
Lins, ::--Iauoel Caetano, Dionysio Cerqueira, 
Pamnbos 11ontenegro, Torqua.to Moreira, 
Silva Castro;. Julio Santos, Ponce õe Leon. 
'Crbano ?>'Iarcóndes, Almeida Gome~. Lanrlul
pho de :.VIagalbãe.;:, ;)fa.tta. :Machado. Simão da 
Cunha, Lamartine, -Alfredo Etlis. Domingues 
de Castro, Aclolpllo Gordo, Cincinuto B:HJ.ga, 
Luiz Adolpllo e Caracciolo. • E sem c:J.usa os 
Srs. Cleto Nunes,Erico Coelho; Barros F'ra.nco 
.Jtmiol', Domingo<;; rle r.Ioraes, V-ieic·a de Mo· 
raes e Albet•to Salles. · 
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O Sr. ~;(:;;ub JLope!,i- P~ço a pa-1 .\rt. 2." O governo a.brirá o:o creditos qüe 
lavra. . • para, a referid:1. construc\'ão julgar necess -

1

1 

rio~. ncanc!o l'evogadas as dis::_Josiçúes em 
O §r. Pre,..~deute - A discussao contr;wiD. 

fica <>.•liü.i.l<t p\Jrqnf?: h<1 <>.s;.u nJ.pto urgeme para 
ser le:·ad:.l ;;o c~:lhecimen~o da Ca~nara.' _ j 0 §~·. --~-eJ.•t;::;e (:e .. ~bJ·.eu t·/elt! 

Esüt ~u iJ!'E' :1 ~1esa o segumte:pro.)ecr.o. (Li:) ./ aJ·d·J ·dOI rE"quel' ~_r;;pens:1. de iniersticio p;u·a o 
Etn ~t'~'P.ill~l e ~en~ del;ute êllJltl'ovado e t:n .. nt·oiecto en tr~l..I' :J..maahã. e~.n 2· 1 diScl:Ssào. 

viaclu ao Sl'ttur.lo o seguinte ~-. Co.nsultn.da, a Ct-:.m::n·g cou'i.:cde "· dbpen::a 
pe • li•~a. 

;·;w.JECTO :.-.;. z·):s DE 18\lõ l E' po:;to a. vot•)seappl·ovado:.o•n l "discmslí.o 

Proí'Oj(~ "'-''_; :~ r!e itOU<Jtilln-o a ((Ctua{ ;;esscêa elo 
Co;t!pe.-:so .:.Yr:tcio ;•(!/ 

o scguin~e 

I·r~·).;:::cro x. 140 - I89Z. 

. i O Coni:'resso ~acionai <"esol r;e: 
O Cn:1g-r,'SW K<:.~ionalresolve: I .-\.rt. i> Flc:l. o :.:·o..-or;1o n,ntorisn,do a con-
_Pl'orog-al' a r.ctual sassã.o lt!gi~ln.tiva. até o fir ,:; :u: r.o_}E·i~n~iro~}:tosto t~c. C)~el·~ito~t~r.l:;_s :cs 

dm. 3 de noYc;:;lbro do cm:re1~te ::n:1o . I pnç ~ " cO . l~m:~:-.onados De,se }•OScO "te .:. de 
;;: , ,,, ... s .- 1/) t 1 . d 1 .9- nlwc:r:bro de 1804. 
~a111 (b:, !::e,~oes, 1 Uv. OU UJlO e i:) o.-

1 

\,•t .::> ., Revocrn.m-sr• ~s lic;,·o"Í"ÕC em C0'1-

~o:~c~~~:i:l~~:_!~·~~~~~!:~~ Ly;.;:~;~~~~c;:::t~:~~~: :.l'~r·:,~·. ~- ·' "' . v ,, l ·-~ - ~ " • 

servindo de :l''. 0 :::::.jll'. J'l>~d.:!.·.O :;:;l::n::H.>,",;ll· ( ;;.:la .;:de;:;) 
E' po:;i;o :~, '-~otêi~ e rejeibdo o rcqGGrim_ent.o re( 1 ~1 e1; ,Jj;;uens~\ de íntersticio pàra. o pro

do Sr. .1o::'e .vra.r1ano. pa:·.1 que n ftl'0,1ecto . je .,: 0 en; .. l.'~ .,P:mlü em ~"' c1 ;,c,1s;;:'lo 
n. 152 A, de 189::i, ~ej11 envia~o á Commissi:io · Cc·m~llt~t~!a':·.~- ca.mru::1 ;on~~de' ~- cÚsneum 
EspeciaL enearregad:t d::. revlstto da lei clei-, n~<Jida. • 
toml. 1- -

i o Sr. P:·•~~idcnt r:.> - S':tlvo c'ecl:J.-
o_ S:.~. J,_=-~~e.s~dente- Salvo rec!n,·J m:H;iin, ,-_:>n :p•'.:· ~1 v~tos_ E substi~utí:o d:J, 

m:~çao_ r::1 n e:ontt·a.no, .•ou. :por :. ~ votos em I ~om_ln:•:s : t•) , ,~ _c.on;:t!t~~çao. _ L~~Jshç;t!1 e 
prJlpé''l'O. l :~~ar o suhst1 tntr vo da Gamil.!':t :w ~-ll!~t!Ç<l. ::o pr·c•.J{;crto lL ! ::J . •'c: J89'J. , .. 
:pro.wctu <H• :--:crnado. Lm ,-c·~nr:b e posto :t YCto:> e a.pprova•tl> 

Em ~egui.l:~ siío sncc:es~ i vn :ncnt~ posto E! :t 1 em :!~~ l i~··u;;,;i:o. ·~seguinte <Wtigo do l)rojeeto 
votos r: n. · prj \":~dos em ~" ÜJ'"c•:ssu.o os ;;c.· n. 1 , :) .\. •.lu l<:<)o: . 
gu1ntes :n-tig•),: :lo _Pl'• 1.iect.,_~ n. 15:1 ,\, t.Je !8!)5: I . -\1'" ;;c> ; 11 :~co. Fi~a, 0 _g~~-er,no ;:ntoris:)dc· a 

O Con ~;t•esso :-\acwnal decreta: 1 ;:umy o C!' '~'t:J~' e ~.6!,:ur!1>'2f30, q;::c emre-
J\r L. !.' Fica rr•duzitlo :1. tt'C':> mrzes 0 , ;;·<Lm •t admmhcl'itÇ.~o do D!:>t.rlCtO -'' 0t1e:·nl. 

prazo r.s!,;tu·=!ecido no p:1.ngrn.plto unic'' do l o _ ~ .. ·. 'T·h~.Yt~-:a:.o: ncHh:.o i T11:!l<~ 
art. ::n d:1 ~ei n. ?i. rlc ·;fi ?0: ,.ian(-· Í!'n dc_IRO:? . 0 ,.,, : 1.1 1 1•8qucr Llbpc:nsa. do inter·stic:io ~mút o 
para chu·a~;w •1::s mcompn.tlb :ududc..; detimda,s uroj ·\:to ::nt:·~:.l' amanh\1 em :3• discussão. 
nc' rele l'klo a:·tigo. · c0 ;1sult<hb .. a. Camar<t concede ~ di~pon.;a. 
_ 1\r_t. 2." F'k<:t re,·ogada a lei n. ?.S. de 8 de pc1lilh\. -
J:lnen·o de !89:!. j' S:í.> 3 uc~e,;siqunentz oo;;tos :t votos e n.pJwo
. ,\H. :::.·• R·wogam-so as dis:pos!çuesem con- '::,dns em?."- dbcussiio Ôs seguintes ~rti;;o~ do 
tra~Jo. -.·.. , . . . ., ._ I pro.iec~o r..21_9. 1!0 189:3. . . 

E r,o,\.o :1. voto~ e approvadu em 1· Lh::.- ,\rt.. ] _o Fwa o PoàerExecuttvo autül't.sado 
cnssiio o seg!linte :1. inno-:a.r o contr:1.cto de 2,1 de outubro de 

1890. cele1Jrado em virtude do dr.creto n. 9(19, 
PRO.TECT(• :-;. 93-l 893 de :23 do m0smo mez e annq, e tio qual é 

cessinnn:ri:;. a Compll.nhin. Ger:JJ de ~1elbora
mf~ntos no 11Ia.ra.nhii.o, no sentirlo tle: 

O Con;:resso Nacional decreta: á) conce'1er á. cüm:p:mhia, ~edin.nte os 
"\rt. L" O ,.,.overno mandará construir um mesmos onus e favores :consigmldos nos 

ramal do protong::.l.líiento da. estrada de ferro citados decreto;, e C:Jntrâ\:tos: um ramq.l para 
da Bahia que, -partindo da Cida<1e do Bomftm, a est1•ada üe i'e:-ro ~c Cax1as ao -~r:.1.f:Uay~
vá á v-Ula do Mundo Novo, IXtssando pelas l que; partindo _. ~~a Cidade_ de. Gra,p!m' ;a 
localidades : s~ude, Cida_rle de Jn.copina e te~·mi~1ar n~ v111a de ~!onç:ao, a ma.rgem .f, O 
:MorrO' do ClmJ?eO. ··· - R1o P1nd:trc ; · 
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b) :permittil' que a constrncçõ.o d~a. ~
::._<;.irada seja .eneetada :pela. do mencionado 

- ramal para. a:pl'esentação de cujos estudos 
definitvos terá a CQmpanbia o Jlrazo de um 
a.nno- a contar da. data da. lnnovação do con-
tmcto ; · 

c} substituir como ponto obrigado da tra
vessia do rio Tocantins ~ Tillàs do Porto 
Franco e Boa V1sta pela Cidade da Carolina, 
esta. um pouco acima. daquellas, _a margem 
desse rio. 

Art. 2. 0 Revogam·s~ as disposic.ões em 
; contrario. 

E ' posto a voU!~. e a~pro ... ados em ~ ~is
sussão e enviado á commi$São de Redn.cçao·o· 
seguinte 

PROJEC'rO N. 97 A DE 1895 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.° Fica o P oder :Executivo a.utori

sado a transferir- do quadro do exercito :e 
incluir como effectivo em um dos co1·pos ID.l
lit.ares subordinados ao ~iinisterio r~~. Justi~a 
e Ne"'ocios Interiores,.no lJOSto t!UC J<l. exerce 
em c~mmissão, o major auxiliar tcc!mico do· 

E' pC\Sto a votos e approvado. em 3" dis- mesmo ministerio e alferes do exercito Bene-
cussão o seguinte venuto de Souza. Magalhães ; ficando fixado 

raoreGJ;"o N". S4 A - 1895 

(Do Senado) 

o Congres~;o Nacional decl'eta: 

o r eferido cargo no quadro do co:r:po em que. 
for i.uclnido • . 

Art. 2. o Revogam-se as dis:posiçues em-
Contrario . . 
· E' annunciada a. conti:uuação da_ 2> ~&
cussão do Jlrojecto n. 203, d~ 189;:>, de~1be· 
rando sobre intercalação de linha . de b1tola. 
<le 1'" 000 ·na Estrada. de Ferro central do 

Art. I. • São transferidos a.o do mini o _do Brazd, e sobre c.utros melhoramentos ·na 
Estado de Ma.tto Grosso os segmntes proiJrlOS mesma via-ferrea. com voto em se];larado; 
na.cionaes, . situados no seu teJ.'l'itorio, _dos e autorisa o Poder Executivo ::1. despender 
quaes a Uni&o não necessita par-c~. os senl(;os até â importancia. rle 14.~1 9:900$ :rcp~ 
federaes, a saber: tidamente em . tres e:xercicxos com acqui-

l.o Uma casa terrea sita á p::aça do coronel ~i~~o do ma.t~rial rodant~ e m~~~oramentos. 
Alencastro, que serve de pa.lac1o dv governo 1nd1spengavels ao respect1vo :;;e:r:v.ço. · 
estadual. 

2.o Uma. casa. ter!'e& õe taipa, sita à. Tna 
Onze de Julllo, onde fancciorw. a. Assembléa. 
Legislativa. . 

3. o Uma casa terrea, sit'\ á rua Treze d~ 
Junho, que foi outrora residenoia dos ouvi
dores, considerada desde muitos annos como 
propriedade municipal, sendo a.ctualmente 

--occupa.da. pelo Lyceu Cuyaba.no. 
4." Urna. casa. teri'Aa, sita. â. rua. do Rosario, 

ora. occupad~ :por uma escola. publica. <.le .in· 
strucção primaria.. 

5.0 Uma chacara. com du&.S casas, sitnadfl. 
na freguezia. de Pedro Il, á. margem esqnerda 

~ do rio Cuyabi,que serViu outrora d.e q11artet 
de marinlleiros e presentemente se acb.a sem 
applica~ão. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposi~.ões em con-
trar}<) • ., · • . • 

São tn\nl:!~m approvados os segumtes n.ddl
tivos otrerécidos pela Camara. dos Depu-
tados: · 

Aecrescente-se: 
.Art. 2." Passa.m ao dominio do Estado do 

. Ceará. os proprios naeionaes: palacio do go
•· verno, :pa.lacio Episoo})al e la.za.reto da._ Lagoa. 
-Funda. , · 1 

:.;:~ ·o.~rt. 2. <> pa~ a ser o art. 3. ~ 

~>·· O Sr. ·:Preside:nt:e-:-() proiecto -vae 
: ser devolVido ao Senado . · , · 

O §r. ..J'oão Lopes-F:>.rei r,penas 
li"eil'as observações. · 
~Ha sobre este projecto um requerimentçl 

do St'. Jo~é Carlos, pedi~do que volte e~e a 
Coriuníssão de Colon~a.ça.o e Obra.s P~bhcas .• 
tendo sido justific~do um outro, que nao está 
sobre 2. Mesa. pelo Sr. Bueno de An!h'ada. .. 

o mustre relator concords. cc.m o espirlto 
de qualcruer ,lesses dons requeri mentos ;_:can-. 
corda, portanto. com o intuito do q~e fm fór
m:tdo pelo nobre deput:tdo por ::s • . Ps ulo. 
porquant o. just.ifi<::1.n•;o o seu :requerimento, 
o nobre · ~~epur.ttdo pelo Districto Fe~eX:<iL de~ 
clarou qne lhe parecia do multo m:ns 1m por, 
t;.ncia que a. Ca.ma.ra conheCf:sse os recurscs 
de sua reeéiia .para. o exercicio futuro, 2-n-.es 
de dar o credito solicit:tdo pelo governo •. E· 
por isso que dizia.. si ~em qu~ co!lcordo _coEi 
s. Ex. elO QU<• o pro;ecto va . á Co~ml~saQ 
de Colonisação e Obras Pubhe:;.s, nao _con· 
oordo com o intuito de demora.l-<l no e:studo 
da.quella commissão, a :ponU! de :preteri~ as 
obras urgentes e inadiaveis que se propo~ a. 
rea.lisar o governo com o credito que soliCita 
do Congresso- . . _ . ~ 

o illnstre MiniStro da V1ac;ao. o du·eccor c:h 
estrada. e todos os agentes do Poder Publi~. 
responsa.veis pela. boa. ordem. e desenvol!l· 
mento daquella. importante -v13. fet·rea, . esmo -
de accórào em decbrar que sem , um:. pro- · 
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-ridencia urgente, decid!d;;., a si'.U:'.Ç'fi.o d:;. es-1 ;w.recer rolativ.o.mente á momento~a questão 
tl'.':.d •: .~e ferr·o poderà chegn.r •• fo.1.zer suspen- (]1JC I:Tn. agita. :í. opini~.o da Camara. 
uer o tt·atego. Desta ta reJa me encarrego. nào porque te-

O Sr:.. LDroc-:mn GoDoi•'REDo- Por que 0 nha. a estulta vaiJ::u ie Je ~uppor que -.-f'nha 
1uini:> 1.ru ~ 1, •1ü·ectur não peclir<'.m ha. m<ti~ esct}l!"ecer o dd:ate on que algum. valor· t<:-nlln. 
tempo esta provi liencia ~ a minha polm~ pahwra, que, 11r.rfi~itamente 

recon1teço, Vl'incipalrnente p:u·:~ occasiôes, 
O SR. Joio Lol':-:s- Pnr(]U~" ni'i.o e 1~0 ex- cheias de soleumidaclf'. como esta. em que o 

er<::icio ;tmerior oue o direc:l,, ·r e o ministro Parlamento se pl'(•occurm com as,:wr,pto tão 
podem recnnhe(·e:· us necessidades que o ;i.u- gnwe e melindroso. néu~n.unõ.l. a<:.tor-idadf~ tem 
g-m~nto :c•err_nil!a. _ . . (. ,,, ,:tos ru<o t.(1,oiados) ; como. porem. fui ou 

l\es '.<t~ coa~r:lt•r:v;oe;;. Sr. presHtí'.nte, o no- qtH:m representou a Ca.ma;:a sobre a nccei'si
ke Jnpu3:u~~ por·_s. P .;,ulo. entenl!e:l q~·· <.:.. d;uie da n<>mcaçii.o de uma Comm:ss;io Espe
Comnu~S<lO ue OrH·:ts Puuhc;es c1ev1:1 ürzer-, ei;ü, enca r-rcg:1da ue confeccionar projel.:to, 
sob_r:e? nume~?que so r-efer-e ,<~ ?-Iensag0m que reguht:::se tts ccn;:.equendas ou c~11\"ito5 \lo 
p~·.u;w? ? c!·e~:uo e'? nobre l!epu'· ''-'to_ pe~<c: C:•.- esw.do de ::;itio. contrahi para com e;:ta mes
lH-:.:'.ll: eoer:'.len t.erwe qne <'.. Comm1ssa.o de ma cam;Lra e na1·a com o pu.iz :>" qua~i obri
Çbr,~;; Puh!il':'s deYc estu:.l:ce ,todos o~ PJ'' ~jectos ga•;ilo ue disêutir o n.ssum:ltu. que se uc_ba 
Lte melll"r,_men!.ros da, E~t;·::(!:t, . :t modo ~ue con:;ui.:s t:mcíaun no pr-njec;o, uo qn:~l. alem 
el!1 qu:nr·'? : ~ Cam:~r<•. ~'<'-~ Lttsc• . .nmdo '': -~·ecen.:~. . de tudo. collu.l:M·e.i por extrema ge~!ttlez:• de 
,.a prt· "c~·m~:o n. d1~cussao u'.:'s te crel~i t O. s. Ex .. que. e:;:quecendo-se lJOr un; !l!Omer:to 

A Commissiio • .. le O>·ç:-,mento, funl~~tndo-se ,,,\ in:;i!mificaneia do meu concur-:;:o. llOnrou
~"· :.re_ns:t.~ell1 CJ~•e l}le }'?i prcscn:te: :'.~~C'n,den- me com a. nomeaçi:í.o de memúto da Commis~ão 
no-se <L sul~ct t:tç;.w no nlr(·ctor o;;. es :.l':'.t:<L e E~peci·ü. 
~~o minbtro. estil. convencid:t de que nüo se 'E • 1 • ~ ·a ... ·t··nr a ;11, pód<· d.emor1.r a.bsolut?.mcnte :t eonces.••1o úe ~cu:.~uo '~ : ':~· . pr~si._c;n~:e~ .. 1~:o~ '';e~ t:a·~ 
crel:Lo 1Wllid." e si cOI:cord:;. e:n que n:i.o por·:,al:l:JJ, do cte:l.tte. HHlv~l e dl •• t'l qu ;--.~. e 
l·".ll.e·r·> ". ~o. n,·r ..• ·l~(' t· ·), "''l·. ~ 1·.-.,c·1 , (~., Com,_.,,:,._:-10 

1 

um::t .. das :;-,a;er-•. ·a:; r.e mat.-1!' ak~m. ce JlOtltlCO, 
·· ... ··• } · -. '· :··· '"""' • ~·· ' ' ... · ' ·• •··'·" · ···· · '·· ' t · , ._ t'lo 1' ·-r~-u-1:\mePtos ('e t' 'H· ·•_:; Pnblk" é llOI'f!Ue con" ·· como qne ,pma.,:s Se .l'!ol l.\~~u ll• . • o::- • _. '• .• ' 

d·e·ch'r:o,~ -0 no1 1•1-c. ·;l~~p·u~~:; 0 1)(-,,. ~ p":';1Jo eJTt euj:1 sol::ç-ão. Pmre nos interes:;n. ''· v;da da 
--- ' .. · .. · .... · ·.· '· ·· · · I'· b' . .. •· ·[ ·· l· ., no· o-nvn~·no· que est.:1. i.em in:;ereS5e em m:\ni!esLr prom- ::-··:pu .JC,:. vllWt. t.'1 ' •

1
· ao CJ• e ::_"' ·=- ··' ~ 

l1t::,men>" " ··u-1 OilinF\.-1 [n·!·es ma.JS deve lireoccu_par a . =J.h~nç,~,o. d~:s 
· N.,:s, . •·· -n·"nt>>:ln"'rlVO ·J''•·a.rantn"t•·tl!-Kr,+·t~ ('0"'<l:,.(ic~ r·ei ·:· ·•ro ·1 dec] 1'""·'io tln rep!·e:-r. '"' t .. c · P· -.::o e• ' · .... 

n;!,,.;:·t·el: ~~:. ,,·,. C~'lHll r~~"o do Ü!'(' '; ;~;~~-;·.:o no \)e:·rl<Hle ind ívi•1na L -_que nii.o de·:r~m r:car: 
seu:.I~io d~- ~e'r ~~tvi:i;J. :~. c :;mmissiio.•lc Oln:::.s. ain_da me~mo er:1 ~itu:v;ce;: :~nor~mws. <1merce 

umc-:1mente (lo .JU ;z,) dos go' ern' s.qlJE- }::.-1Clem, 
:tlms:mdo de intc•l'f.lr-etu•;ões :.:.rnpli~~irm:.s, e:x-

0 81l·. Bueno •'!e i-~·;n(b•nd:n-Re- er·cer tnann:as incomp:\tiYeis com o regi
qul~h·o :t V .=Ex. me informe !:'i pócte enC<'l· n1ern: qún ~dopwmo~ 0 c;om .<1. ciYilis;1çno. que 
J'ar-~e :~ :liseus~ão rle;;:ce }Jrojecto, havPtvlo (·aminha para n. pel'!'eir;ii.o indefin;d::t. promc
um rrqu<'r-imento pQtli:-!dO <;U•' o pl'r0ecto v:'l. vendo ince;:santemente n. justi~<t, ;t unidade e 
á Cotn 1 11i:-i~ãü de Obras Publicas. o amor. (J!!tüo ucr.l.) 

O Sr:.. PRESII' EXTE- Si o requcr-imen ~o for Aqui. Sr. p1'csidente, seja-me permittido 
appro\·a,lo, a. !liscn>'~iio fic:n. suspen>'a. até que, jusr.it!car a. rn.züo pel<J. qual, tendo C>"te pro
volte o pD.i'ecer 1b commi:::sfio respectiva.; ~~iect.ü tn,m.itn.do en'\ l'' dilõtU5são. r·~crnet·i :t · 
mas ;.;i o requer;memo não for_ ''PPI::o'·,:dl) ·dh}Jema. do intcrsticio jlara que o <lssumpto 
lleb. c~.m:w;t. ei;t;l. encen<tda. a. (l;scussao. fússc des!le logo connempl:1.do na ord::m do 

Ninguem ~<i.ÍS pedindo (.1, p~hw1·a. i'ic:t dia, o que aliás foi recusado pcl:t Camnr-a. 
adi:'-!1::. <'· discuss~o ~;;i:é que <t C: ~. m~t!'a. tome Sendo a. materi:1 rb.s mais relevantes, re
conhccime!I CO do reqnerimentooiferecido pelo c1amamlo di~cus~ão ampla. entendi q11e o de
Sr .. Josê C~;.rlo~ n;~ i'es;;ão de llojc. p::l':'- que bo.te nií.o devia. e n::í.n podia. ser uemorhdo, te
sobre o vrcjecto 20:3, de 1 SD5, srj<• ouvi(b. :.1 nrendo. por estarmos no uitimo mez ua$ 
Co:nmis~~to de Obr-:ts Publicas. no~sas se~~üe:s, que o tempo ~1:'\o fo~se suffi· 

Posto 8. votos, é approv~~do o requerimento ciente part• u. discussão 0 passagem do pro
do Sr .. José c,~.rlos, fic<ml!.o ~;_üi•tl.l~t a d.iscu:;~ão jecto nesta e na outra. Casn. do Congre:sso ~n.-
do projecto n. 203, de IS!J5. cíunnl. 

E' annunci:l.(b a. 3" discussão elo projeci.o Que é de necessidaue a. discu:;:sií.o deste as-
ll. 96, de 1895, reguLtndo o est:;:.do <le srl.io. sumpto dit-o a nos~a. Constituü;üo politica, 

quando est"l belece que é da. competenci~1 e~-
0 : §,;.~. :Leone 1 Fi i ito2!:\ão quero, <:lusiva do C<m!!resso Nacional a. · decreuH;ao 

Sr. pr·e~idente, apezar <la minha incompe- d~ts leis organicas para a complet~ execução 
tencia conhecida; dei:mr·:de manifestar o meu da Clfnstituit;ão e bem as:>im das le1s e reso-
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luçõo s ;;r.ce:;;~arias ao exercJclu dos p uderes, 
que pertencem á T: niiio. 

Ess:u leis ja deviam ter sido discutidas e 
resol vidi:S pelo primeiro Cong-re;:su ordinn rio, 
que, cumo prolongament:J d:t Constituinte, 
composto clr.s mesmos !egisla,dor es, dev ia ter, 
(era :t p1'03Umpr;ão) , m <•, ior llabilltat)io ptt:·~t 
de>em·· ,J 1•er em leis esl1eciaes a s tlle:es ge
raes, c .. n.sagraclas 11[1, Con,ti t ui:;:i.o . 

V. Ex . Slibo, Sr. presidente, que dentro 
do curtn perio:lo, q ue decon·ec< ela. data tia 
promulg~cçC\u da Cmlstituiç.i\o de 24 ele fe.\·e
reiro de 1892 até l!oje , quito semivel foi a 
falta de lei , que r e;wl:tsse o pd:!:' oxcq:cio
na! , fJ lW por m::cis de um~• vez ten~ o Chde 
do Estado necessir~i: do de exercer pam nwn
ter ilkso o pl'incipio lle autm·i,hHl e, >:ÜY ar cl 
llep n l:.~lí c .. ~., iicando ao Congrcs.~o i\1a.c iun : l~ l, uo 
m e io d,\s lncks e per krb:1çôe .s , qtw pri>c um
rttnl (: lli., n1::l l' no pég1 1 das de:3g;.•aças p: ~ 1 i ti G:s 
a inséitu iç-.-;o repuh l i~:n:a , reser vado o t.ri~t'~ 
papel do c!Jr,r.cd!ar·ia tlu Exccu ti HJ , t<-n :Io os 
!egisl;tdores, 8.!.tendf:' ndo a razões de a lto in
tere;:se p:J.tl'iotico , do SJI>rnet.terem-se sem pn.l 
á fatalidn tle dos fact os cunsummados . ( -'LJ. a;·
tes.) 

A d i:JcussCI·J, Sr. lH'esidente, de pnjectos, 
com o :'!~ te e a su a conseque:.t.e rra li<J;vle em 
lei é t:cn to maí8 neceé:::aria quant o é cer to 
que n. Constitu ição, tri:çando as rn.i::1.S, rwe 
sepal't\m cs Poclnres Publicas. CjiJ O são os or 
gãos~ o n (h~ cacL:. nnut dn.s atb·1bui ç.lies solJe
ram s ' ·~"· Nsc;iio se lP e~tli:::Ocm, esl::.llr'l c:ceu a 
har;noni tl c :·. indepen< k: nci<J, e11 r r e ell e<<. k;
sim u q :w r·acl :>, pot' er +('m n. sua espherv, ck. 
acçiío delimita da. ;•est.rieta nos c:tstL crn que 
um OL~ ou tro pódem ag ir, re~pei i:<md u sem
}Jre a r eg'l'&, so l.et·ana, que em:;no. elo c~statuto 
t'undrun c:;lt:1!, qu o ó o. ] (~ i suprem a. que regu
la o exerc'cio elos mesmos ptldercs. !vias, para 
qu e ctcclv, pocler se con::ccve dentl'O de sua 
espl!e r:c do <1Ct;:1o e não inv:1da a 1

1e outro, 
torna- se~ nccessari u que cartas theses gernrs 
da CcoJ~-;t i tu·i çiio sejam desenvolvidas em lei~ 
onl.inarias, que tornem comp!eb. a execução 
do precC'ito constitucional. Nesse c:.tso está a 
disposivão do art. 80, qtk, dur·ante o sitio, 
<lec!ara ;WSpGnsas as garm1tias comtitucio
naes. 

Foi, SI'. presidente, para eYiün· funestas 
e ariJi t r:n·ias in tc:rpretações, que o citado 
ar tigo p(,de autorisar , attenta a gener:1\irlade 
dos termos, com qu e esta redigido, q ne re
l)resGntei :'!. est::c Camara. sobre a necessidade 
ela cliscus·iio desta materia, cumprindo assim 
a obrigaçiio tarnbem imposta ao Congresso 
Nacion ::c l e, pol' consegu inte, a cada um de 
seus m em bros de v ela r na guarda da Const i
tuição e das leis. 
· Não se diga que o meu afan em querer que 

soja resolvida esta grave e melind rosa ques
tão sej11 o resultado do temor ele possivel at-

s 
teu tado ás garantias elos direitos inú ividuae 
pelo poder, que ora governa a Nação ou seja 
um protest o contl'a o proceder do governo, 
que a 15 de novembro de 1894 find ou o seu 
rnand<1t o e que, por mais ele uma vez, teve 
n ecessidade de exercu o poder excepcional, 
rm virtude ch qual tantas medi?tas extraor
dinari as foram postas em pratica . Kenh um 
desses motivos ad uou no meu espirito . Pi'i
meirttrnente, nilo entra nas minhas previ
sues a possibilidade do uma con:moç·ão ou 
aggreS;'ÜO, que, dentl'O deste peT'io ~o gover
narnenta!, a t te;1tem cont; a a Patl'ia ou a 
,;egur:tn :::a d<: Eepublic~t e, pm·taJ!to, auto
ri~:em a pratica. de seme!iw.ntes m e:1 .i das . De
pois como repnblicano, que .i ámais tl escri de 
vc;·,· r ea!i ;;adu no meu paiz o supr·e mo ideial 
tb minha mucidatlr; , ll écbituei-me, desde mui
to. ~' consider:lr o actu,i l Chefe da ::\ação 
cCJmo um 1I os l)!l!'OS e genuínos re pr·esentan
te;; d a.qu ell~t p ha !a nge sli>nta que , debaixo das 
tend~s HgEid:E' no'.: campos avassa [?..d os pela 
mon:wch in , esp(>J'<1.Va com re:;igna~·lí o lteroica 
o momcmto '' a rc·;,wneraçi'i.o J;olitica, promet
l:id n pelo sangue ~~as victimas, que nos de
gi·{ws el o ca.du.falso, ou nas miios dos a lgozes 
enfl'entava.m <t morte com <1. independencia e 
a.l t.i vez, proprias do ci vi8mo amel'icano, 
ol ' !o;,: fHos na. Patria e no por vir. que, para 
nci ; os ])ropagand istas . para. nó,; O<> sonllado
r .cs do p;l.s:;;uio, em e sempre foi a. Re]JUblica. 
(J1·~_~/to IJCtil .) 

:'1;1·, r,rá nuncc:., port:1nto, Sr. presi clente, 
e:-so gl':w<'e ci'nd,;.o, que nos tempos mais 
trm p<·stno:;os como nos mais c~tlmo~ da vida 
tla Rei; ubl ica, sempre se mosLl'OLl dig no da 
estima e rons ideraç·ão dos se us corrsl igiona
r ios , ln.nto que, no momento dolcr o.so, quan
r1o a Patria cOITi ~;, imminentr; perigo, f.Ji , por 
quasi acclamaçiio. ch:::m<l do pMa dirigir os 
ilestinos da Republica Brazil<ira, qu P !1:1 de 
nw inspir<tr terTul' , q U<c h a ele ~acrilegamente 
em qualquer conjunctura, rasga1· o estatuto 
fundamental , no quai S. Ex., como l'epre
sentante do partido r epublicano de S. Paulo, 
como pres idente da Const ituinte, collaborou 
offica;;mente. (AJwiados .) 

Proi:E·sto contra o proceder elo mareclw l Flo
ria.no Peixoto, que por mn.is de uma vez e 
em vario;; pon tos du tel'l' itorio ll <.LC\ona l de
cretou o estado ele sitio, tambem n iio Sr. pre
sidente. Seria ridículo que viesse hoje pro
testar contra semelhantes actos, qu an do fui 
um dos depu taclos que sempre, sem r estric
çi'Jes , approvou todos os élctos do governo 
passailO , praticados por motivos d<es revoltas. 

No ex-Presidente da Republica, eu via, é 
verdade, o Chefe ele Estado, que eJ.'rava al
gum as vezes, que commottia actos dignos de 
reparos, mas que nos momentos tremendos, 
quando a honra, a viela, <L dignidade da Re
pub!ica periclitavmn, ameaçadas pelas tene-



SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1395 9 

brasas emprezas rlos ambiciosos do poder, sobre a necessidade da diEcuseão do presente 
quando difficuldades de toda a ordem e em pt·ojecto. 
varias ambitos deste paiz surgiam, para im- Eu disse, Sr. presidente, quando requeri a 
uedir 11 consolidação da instituição repu- nomeação da commissão que se encarregou 
iilicana. conseguiu, como verdadeiro a])Ostulo ele estudar estt1 r1uestão, e torno arepecir que 
ela religião do dever e do patriotL,mo, amparar a nossa Constitnição P.•litica, no art. 34 § 22, 
com braço tbrte o desmoronamento choLra de estabelecendo que compete ao Congresso Na-
15 dre novembro de 1889, salvar a Republica, ciona.l declarar em estado de sitio um ou 
sendo, com0 eu jri, disse aqui uma vez, o sus- mais pontos do territo;io ela Nação, na emer
tentacnlo do principio de autoridade, base gent:ia, de aggressão po1· forças estran;,;eiras 
~obrf) a qua.l se assente o respeito divido aos ou ele commocão intel'na, drmdo no art. 38 
direitos, que a todo'; nó.s pertencem, ensi- § 15 essa attr'il1uição 1to Poder Executivo, 
nando tin:tlmente nos conteporaneos e aos no recesso do Congre;;:so, quando a segurança 
vindouros que as revoluções nem sempre são <la H.epn blica o exigir, nos mesmos c:tsos ~e 
meios legitimas para o assalto ás alt:1'! po- aggres,ão cstr:cngeira ou grave commoçao 
siçôes políticas, que :sómente o povo livre e intestina, que ponha a P:1tria em imminente 
soberanamente póde conceder aquelles que pe.rigo, no a: t. 80 dispõe (jUe, durante esse 
melhor sonl.Jeretn ulquirir o direito á eleic;i\o. estarlll. tlc:.1m suspensas as gamntias consti
(Jlit~ílo be1"• muito bem.) tucionaes; or:1,, :Sr. pr·ecsidente, a tllese geral. 

•\ e''''" marechal elo exercito bea.zi!eieo. co· c;,nsagracla neste ultimo a<tigo. referente á 
berto de glorias no campo de batalha, quando suspens;w elas gcwanti \S et>nstituciona(•s, na 
a honra nacion:tl reclamava, os :·:eu:; illi'Sti- :J,usenci;>, de lei eomnlementcw que limite a 
maveh serviços contra o inimigo estrangeiro, sua exí:en:';:-:o e comp!·e\H:wiw, fica sujeita á 
a esse ';oldado r1a mais SD.nta elas cansas- a intet·pret<lt,'i1o arbi~l\l,t'Ít1 do puder, quer seja 
consolidação d:J. l{epublica - poucas serão o LPgislar.ivo. quer o Exe.~utivo, que decretar 
sempre. por mai:s cnthusiasticas que sejam, o sitio: <'lthi os diffel'entes m<•rlus por que, 
as minllas mesquinhas, mas :'dnceras home- mos mo entre nós. tem sido nct pratica enten-
nagens. dicl11" preceito comtitucion:ü.-

O apparecimento, portanto, deste prnjecto P:tra. citar urn exe:nplu, V. Ex . .sabe, Sr. 
nã.o por\e d<l modo algum ser julg8clo como presirlente, que, em virtude eLes l'evoltas de 
protesto contra os actos do ex-Presidente da 10 de abril 2 G ele set8mbro, o Poclr-r Ex
Republica, actoE que, além de tudo, foram ecutivoprenclPa repres,_mbntes dn, :\ação, se
)l.ppruvrtdus sem restricções pelo Congres::o nadores 8 deputados, sendu uns conserv,,dos 
Nacional. A discussão dos actos d" marechal em custoclia, e outros ~1!~1sk.üos clesb Capital 
Floriano Peixoto já nlio pertence mais ao Par- d nr:m te :cs s2.ssôes. 
lamento, p;ts;.:aram para o domínio da his- Pois .~im, primeiramente o Congre.-so· :\'a
taria, que, deante dos hometv: superiores, se cional, co.11 que !irnBlll!o um arest.u, julgou 
detem ]Jltra os contemplar. Aproveitando-me que taes lJl'isCies tinlnm sido efiect;uada,s re· 
(1e bl'ilhante pllrase de notcwel historiador guhrmeme, Jüo obstctnte a r1isposição termi
modet·no, dlrei que homens superiores, como nante do art. 20 ·'a Coustituiçüo, não ';ú por
aquelle que dirigiu os destinos da Republica que approvou, s•;m e::ec.óução, todos os actos 
e que, lm bem pouco, entrou para o mundo do Executivo. como porqne, e;n selembt'O de 
elas sombras, são a gloria da familia humana, 189:3, qu<m<lo dcc··etou o sitio para. esta Ctlpi
a mais e!oqucnte prova ela, liberdttde e da sua. tal e Cicl<tde Nitlleroy, l'tljeitou ·i<&· ·timine· 
resistencia á fatalidade. toclils as emendas e1c um illustcado t1eputaclo 

Admirando-os, consolando-nos de tanta, pe- <le .Minas, qne procurou, durante o sitio, li
quenez e miseria que por este mundo vemos mitar :1 ac::iio do Executivo. entrando no nu
e defendemo-nos des<n, hypocondria clesamo_: mero das limitn,ções a resnlvo das immuni
ravel e clescr~r,tte, eom pretenções á philo- clades parltlmentares. 
SOllhta e a c;rlt1ca, que ahi se occupo, c'm ~íais Lrcle, m:~ :'gosto ele 1894, trndo o 
desvcnclG,r chagas asqueirosas e pôr em e vi- Congresso ele renovar o sitio para os Estados 
dencia as podridiíes e fezes sociaes. O histo- elo Rio Gramle do Sul, Santa G~dha.rina e Pa
riador pMit cleante do heroismo e ela virtur1e raná, onde perdur:wam as caus:1s perturba
com o mesmo regosijo intimo do viajante, cloras da ol'dem public::c, decretmt o ostaclo de 
requeimado elo sol, que se encosta ao tronco sitio com a.s limitaÇ'ões dos arts. lD e 20 ela 
de fl.:,Ol1ÔOsa ar.vore. Constituiçtio, isto e, não t1eu permis:;ão ou au-

Nao ten:lo SJdo o temor de ver despedaçada torirlacle ao Executivo para prenrlet' depu"
~ n?ss~ Constit~tiçi"ío, não tendo sido meu taclos ou ôenaclores, sem que procede8sem ~i,s 
mtmto JUlgar maos os actos elo governo pas-1 formalidades processuaes do art. 20,qne ter
sado, fo: sem duvida o desejo de regular uma I minantemente dispõe que os membros do 
elas mais importantes e melindrosas theses· Poder Le.gislativo nã. o·poderão ser 1wesos,nem 
constltucwnaes que levou-me a representar processr..clos crimint1lmente, sem previa li-

Camara V, VI 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 27102/2015 15:43 + Página 20 de 61 

10 

cen~ r~ e sun Camara. ml<o caso de fiagr:cnC'i:l. mento de civ~s. $U.r~i·u t~.m11e:n na Fran~a 
em crime· inaftançavel. de)lois da pro:nulg<•<;:lo d a e<t;.·ta de l·:l30. 

No 111e1· 0 de~~~ c011,., 1 .=-1~ r'"~·e bar"l]l''- V. Ex. Sr. pre8iucni.e S<tbc, que mv]uello 
- I O..'.Uo .a\.,.._,..._,, ....... .,~ ~ .._ .... t.. 0 o o ~~ _.... O + 

menta d·~ opinilíes. c:ue consti•uem ver•la- plllZ a~e ;1qu~ <~V(<~Lt.à. _regeu suc_cmyu~en~ ~ 
deiro$ perigos p::t.l'a ~ 1Jo:1. compl'e11en~ito d:1s m~te~1<1. ~o s1t1? as leiS do S de JlUilo '',e 1_,91 
gar~ntia>. que. de\·em ~e:: su~pens~s &mante e -·l ue. <.~zctn~)l'O~~le ~Sll, qu; esta.b71~;:w.m 
Q est·t"o de <tt!O e qtl~ nf1(t~m ot·~o"'~o~ ~r+··n- com P. rmc.:pab e •• , ltO. do es.ado dl ... L lO . 

' 4. u o..;o I • ' ..... t- + .... u ll 4. ~ ,1. ~ ..... ~.L ...... ~ 1.1\.; I . - . - t ' .. lP • 
tados i!l':tves aos pl·incillÍO:< c:u. de~e8 da e~cc,Js.l ~I"lll~•!ll'O. ( pas~a~~::J. p:.tru. <l. a'll.Ol'lltaC ~ ill,l" 
democl:a.tica, tor:!Ou·se- "l'eci:>o uma le: nue h_t~rcle ·wt.os o~ poJc.eres de quo a a~tor~ ·h(!e 
d · · " '., • ,.1,--lel"' !,.,,.,..,.Ir'~ .,.. .• ~a a ,.,.,,u•en~·•o àu o~·. e moclo d,1.ro .. ternananw. (·st:tbelP.ce .. s5e qu:'. cs I~ ·' '", ·.· ·..,~.' :~ .l"'''" . ' · · "~ ' •• ,~ . ' , ' 
·as 'r<l.r:mt!as. q t:c podem rk:n· susp~::sas drn- dem . c uõ1. pohc1a. mtc1·w-::_: ~Pguu_do, o e~~a
tro"' do Y1eríudv ;;.nonnil.l. allm de licar- 0 cida- 'llol~c>:ner:.to par_a :·er:T·e~s :to •lo;; _c n mes. e ;cüs 

- r- ~ • · • • 1 ] r·.Lo .. ciC"'1lr'a ,urol<;(l'"'f·'·' O e.::o~c··t1 T\Q'T'1 !lU~ dao p:'~Sel'\'ac)O Gi~S fn !:'uS C ar[utrarlaS l!lter- ~:~-l"L ~. : •· ·::- ·:.. ~-- "':;:-', '• h., r '• ' '~ 
"l'etnç··e'< q"'e a tbe•o •'o-~t'tncionaT nõde 1 ,,.,lOS d,. autOd(.v.(1e rn llltar. r 0 0 ... .. u. .. ..... .I.J: ... 1 o L ... ' o •. 1 1~-"lo (l 'l~~ a~~ f·... .... .""c-.• 
autorisar. ~endo entendida rle modo am~.to e . •·~ .. :.1. carv.'1. _é c ·'···L·. ·,:-'' "'·~· .. ~·> o-•• 
tilimini r,;Ltivo e·, ha.bi:i;ado 0 uot!N' Ll?~i~la-1 dlsj_.mnh<t. que uu;guem lJOCI!il. ser _o. ,~~1·~-?;do 
tivo, qt1;111do exe!·~er a~ snas \-uucr·i)ps'judi- dos :ocus .)u1zc~ mw:mes e ~ U':_ n'LO pod ta.m, 

• • • ' • 1 ~or•·,n·o ~er· C''e·ld"' CO"llTI'"<ues ·)u T"tbl'-<narJas~ }W .. en. JUl~ar cürn crit.c!~iu é'. justi~~a as 1 ~ J;l~ \_ ~ ... -r ...... Q._~ t. •• ~-..~ ... : ·t ... _ \ 

medirJ;ts exLI'il.(II;.lin:L1'ía~. que 0 :Executivo~ naes cxtJ·a?;·um;~r!os _a qu:ttCJ.Ut!' tl tu,o e ,o::; 
tnma1· p·tJ.""t -~ 'e.···ur:l''(,'"l d-1 ?·•'ria ~ dn Penu-! qu<llquer uenommnÇiiO. 
b!lcil., d~ 1·:~n·t~· ,,"'e:ot~d~rl; ~i;;;·,. "' · · I Er:1 virtud.r. ·~e rev?b ções ~)O~terlc.res. qne 

abc.hr~m nqueilc :pa.!:>: e o con~equcnte a.ppa-
Qual o cr-iterio Je que hn"l"eria ele b.n•;ar reciElento Jos conselhos de g1!er·r~. pam o 

mão o_~)0der L0gis!:üiv,) -pn1·a .~ul~ar que o ju1gilrnento ~~1os .... clv1s~ pu1J~icis~as e leg1~Ia
E_:xecu~!YO extorhit:tYa n~, ~P!•li·~:lç,ão r1 :~~ me- dor~s !e>r,1naruo a quesw.o c.c sõ'.lJer S! u~ 
Ç-1das l!~pr;sras dur;;'l.ntc Urtl~L aggress5.1'1 ::rn LEsnositGes citadas da c:::.t't~~ t1 e 1830 nü:.o ti-

. commoç:.a(J.seJn que este ul.ti ':i'-"~ poder ti-Yes:::e~ ul~•in\ ,:.irttlalr1ente l~eyogadc t.t~ leis de 1"7~)1 
para. i\ ~nr.erpt·er.::;.çl r. do wxto Ccl:l~titl!ci<mal c 1811. nn que refm·i ·,-~e :\ s u1.ostlt,ui:;ão th 
uma ki, que ll:e ;;r:J.ç''''~" UtJ1 1,;odu• ag.;;:d i? jm•ist!icç~o ciYil pela miiim.r em "!st--, ~e 
. O cor.~o !egi5i:1th·o. q·uc~. ntt phrrl:;e (:iegante tndh.·iduc~s uão ::1ilita'..·cs. . P~l::.a fTh·l~~a t.l ".4 a na c 
ue La~:u l-ri:,, nctaYel p:JlJl;cr~w chilaJn, e o se pllllia dciX:tl' de .iulg·.~r. O.õl:e:Hu o l':'fJ~!·l•o 
en~l't'<',!:'a: !o de li•rmubJ· o ditei to por melo liberal ·~a ca~üt rlc! !8:)0 e, no el;n.antu: p a 
de dirl;-::ôes (1U lei~ .. pa.:·:t c,_,n~('r,·ar o regi1ncn _o\:::~e:nhlea !'\J.c:onol ;.!!'a-;.14Je e tJen10 L iJ.Ye t cns
s~c!al e pdliPco. co!~~ !'HH· l' r~· ;~ l r!.pio déj"t~~- cu~::l1J se a.g-:~un, ~ust~nt3!Vlo opínL:::o con
tl~·,L. C p,jl' i:-:~0 O dtl•ect rJl" ~ rr~tl!ador (1Ue r·e~ ~l"U!'in. e==pi1'~t·~S rJO ELtÜ~ i:Ü~~ lnerecl!!lt-:nt•J ~ 
sol"'e >'ober::tt!<:meJn;~ accJ·ca oiQ~ dil·c~tü' -:e i c\. c.óa ·ta ue lS-18 r~:prodl1t1U o me~: ~ lO ])!'m
o1;z.·iga.:;i3~~.sendu t'~~IJO. J~~êl\·e! pc·r~tnte3. -:\ação:· I· cin ic: d:t <:e J S~3G e-. não obsta:ni e.,. a C(~l~te 
e deve SC!' o tlh·~ctor~ t~1nto Uürc:uc ê por su:1 sUp1·eu:a deckliu t~ln vario~ ure~tos que .. du· 
n~t.turezc.t a fui~Cdio de ,_!ef::1!i·~ o t~lrelto, co1no ;;-:..nte o es~atio t~e sltio. os Í!.1,Ji,·iUaos nfic 
~orq ·.r e p: ~.ra ;ympr~l-a ~l'(:cis:•. esc:n· c·rB·ani-1 militare~ er<t!:l ptlSSÍV(·is de:_ j 'H'b o:l i ~l;:tu Jo~ 
!:!iitdi.l. P~·l'a ~~. U1$C!I:'=:S~!O e ~:: s e: I.l;tra a ~C.:\"i.!.O~ o con~clhos tle ;r~: ti.'!':l~ l~!:.1 razao j_ll 'S cr- 1: !~:.!8 ou 
quu l'emoYe qunlquel' lX:'!·i~o de usurp<t•:~o:,.l delicto's co!Ül'tl.i). ra.~ ou·i1 Ol'1l ;;;!1l publica.. :E:u 

lJut·:1 me.~,. ultima, l'I.'>'Olta. que ~r,:>J dnvLh.! Jac<J dessa cont !·o··'ê!'S\tt tornúu-~e rn·c(,!sa t~ :11 :•. 
atteu:.on cont!'a n Pat.~ · !;t '' a seg':Jr:1.r.ç:1 dil.; lei, que definiss~ :Je I l~Ouo cl:wn_ c. ter!'tinant~;: 
ReP_at:!tc~ .. o go·•erno p: .. z em exe~ur)io "~ le\s 1 n~ •'un~t'C!1.1encia~ polrüc~~s. _:,_tlr!ilnlSi:l'<11. l "'~s . e 
ffil_l_lttllT·1; dos tempos Ui'. JI1(1:1;U·chia,OI'g':l0Íi'Oll Í judi.:ial"i<JS ~~I)· E'ST.at1ú •1e ~ltlO e U. J.:;S(I!11 0le::t 

... Trlt•üll;l_es milit«l'('S nu C(>ll;;dlws d;:, gue;·m );":tcional ,lecl'(>:tcu a lei J.e i.S-lU , que ::esta
P!tm o .Jul;;a.mento Je civis e militnr~s- inrlis· beleeeu as 'iispo;;içücs d~. lei de 1Sll em 
tmcÚ'mwte. relação ú jurisdiçüo llos Tribuno.es la i!it-Rres 
Per~un to ; seria ,i: •stíticn.vel, em f•1ce da para o I'roceS$0 e julga mento tlos c1Y1s . 

Con~timídi.o. semE·lllu.nt~ IJrc,cetlcr ~ Peiü. affir- Entre nós. Sr. presidcnce, o de.::l'Ct O elo 
Jn:ttn:a l'esponder&i, sen1 1~1er.lo de errar.' PoMr Executivo s~1sp< nder;do a gfl.rantia 
El!ectl~·amentr:-, o governo, na auso:1cí::, de cor]stítudon<L! d.o art. 12 § 15 ~ as mais HJe~ 
lel, gue ·" prohibi:>,e, SUspenrleu a g::<.mntia diLias exceiJCÍOMCS, qu e ~or am t om:tdas du
con_StltUc:onal _ ·lo a•·t. i Z ~ 1 'i. que dispCoe : nmte a revolta, que dom!nou a b:ün•\ desta 
«_mnguem ser·a sent~nciado sínüo l 'ela uuto- c~.pi i. ~l. tiYeram o g:ra ode ilH)l·ito de ib:a.r as 
rtdadc. competQnte. B!:J Yirtude tla lei anterior duvidas sobre a mn.terín. <'filn 4e que. neste 
en~.l?1:11mpor·.e11a r~g:ulad:1.» ·· lprojecto ·em lltt·iollo·de pl_ena ~alma, ·iür<\_ da 
.· AdHscussao, Sr . :pres1dem:e, que nDSte Par-\ influencia de cil'C~umsta.m:iüs exhaor tl. íl1al'l:l.S; 
lame~to se tT;);vo_u por occasii.!.o da ·apreciação 1 pud1'ssemos deta·minn.r ex8ctamonte C']Uaes 
dos :actos . p~-a.t;cados pelo go"Verno passado, j dc,·iriam ser no i'utn!O os eiieitos do estado 
que c1·eo :.~. conselllos d.e gt~ex·ra para o ji.ilga- de sitio, atteudem:o-se ao espiritó demg_cra-
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tico. que presir~iu iL confec~ao ua Constituição j de pode:r, a. C'Ommi:;;são nã~·julgou conve
de 2-1 ~e f~veren·o r~e 1~92. 1 nicr:tc :m:;:pcnllcr o ltaka.~·cor1, us. (.!partes). 

A~Sl!!l e ~u0 o. J)l'O.J~Cto decla~a que. du-l Sob })l'etexto algum. diz 0 om•jee:to. pnde_rá 
ran ,,e O E'Stauo de Sltlu, 1icaram :50lllente SU:'.- ,, n·, >:<: N 1-~- . 1 r>·· .: ' . ,. - . · ·~ 
pensasaso-ara'lti<>· ··-n:::tituc· 'la d . t -~~0 vOll.,te.~O .a _,011d .• OU_O. vl!E'-I.r-XeCUtl>O, 
><:<:. >:! 10 "'1,, · ·> "~~ue l·- ( 1~" .:-s. )001~ · '- dcclrm'Ludo em estarlc• de sltlo qnalquer p<>..rte· 
:s:s u, • ~. ,.,. '"" ' prmctp!O co,Jcer- i cl·• ter,.iLor;o '''tc·J -11~1 C"C'll' T"'ibUJ1'le' ~>xt·,.a 
uent~· ·i liber hr'e ir diYi<.'t 1 • d · · ·' · • "' ' - '' · •·• l• " • • • · • ' :s -· • • 
do c~tl::-a'd;;o 

6
· a~' ~:ua p:·opt·i'~d1~i' a?. o_n_n?.1'~0 1

; o1·dinarios ou de cxce_ p~~ão, ou ampliar a. ,ju-
1 ,_, ~ L " .tt.e, lSt.O e. f . ~t.,},-. ··~r =-o d - T~" . '1"· . -.-' ' .· d -belece que a wt.Io· 0, ciuadã - '"' .: 1. . . I! 1. mcç~t o~ LI_DUnac~ n_u ltare:s, t:u.lter 111 o 

• • • • ::s -s . os nao ::s~1_,, lClW .lhes o Jnl!.!:amento de ctn"'. 
durante o ,;ltlo, a::;so<.:~arem-!ie e reumrem-~e 1 • · ·- ~ 
livremente o sem araws, que, sem pn;;- I ~endo, S~'. pr~~idente, _o Cong-l·es,;o r~e re
saporte ou licença do O'OYerro nüo ser:·, i umr-se trmta oras c1epo1s tln. <

1ccl:ll'i'tç-tw t1o
dado a qualquer entr:w"' no ter~·itorio nn.-~estado •"-.e si~o. época, em que to~:!ara e01~ta 
cional ou del!e sahir, c2m n. _sua fnrt~na d:~.s med:tla.s unpos_ut~ pelo_ Execu_~,vo e ~enuo, 
e bens ; que :1 e<1sa w.to ser:t o asylo m- 1 em l,!eral, summ.1no e accele1 aLio o .Jul:a
viol:J:vel uo individuo· qu_e _nã.o será inteir:1-l'ment.o . llelos_ conselhos de g_uena. p0•

1
e'_"J.O, 

ment~ livre u. m:wife'staçã.o do pensamontu ~entro des~~ -pe;·iodo. ~er sn._cri~~adc:s inutii e 
pela 1m prensa ou pda tribuna. sem depen- 11~reparave11ll~ntc. P:1mtos c1daoao,;:. ~tt:t:._ento o 
der:.cia de ce!-JSU!'a ; q uc a prisão poderá ser 1 J'lgor ch~ le1s mt~li-<tres. A co_m1ms~ao. -por 
e1feccun/la · fura do I1agra.nte delicto ou n •. nte,; I tai_1_ to, ~mz dar ma1s es::o.~a g .. ar_ antw. :10 c!dadao, 
da pronuncia: que qualquel' individuo po'!erá. pu1s o 1n~e;resse ~lo Estttd(), qu?-udc e ~~ccln.
ser conser·va.dc, em :prisão sem culpa formatln.; r:v1o o Sl~!O. ~sta, no re:::tabelec1:_nemo (!:l. or
que a. proprie-dade lJ<Wticular podel'it. rinal-~ de1~1 constltuc:o_nal abalad;~ e n_;to no cstabe
mente, ser apr·opl'iada. no caso que exigir o lecunento de d1ctaduras amtla que mo!nen
interesse publico, median-te n. i_ndemnisaçüo .

1

taneas. que n• .• mca podem s.·er ba:õe. ::: __ ohda. e 
Eu jú. ouvi, Sl'. pre:::idente. censur·ar-se dm·adoura •.1à ordem socüü. ( .·l1 'oiar.lo.'). 

este p~·ojecto po:r con:>erva.r nã.o suspens:1. n. O Estado. S;·. presidente, que pcr,;cn1inc:1. a. 
g:trantw. constitucional do art. 72 § 15, c1ue sociedade ci\·i!, r1ue como d1z LasW.l'ri:1, é c 
refere-se v.o hG.bects:crnpw;. lreuresentantc do principio <

1e .i u:>tiçn.. disr.rl-
.t~. com~~:>:>ii?. Sr. :presidente, _entenueu que 1· bttitlor elos meios d~\ ·,:iua ~ U.esen·:ol-.-imc~ntc • 

de\ w. deixar 1llvs:~. es:;a ga.:;·ant1a. pn.ra o~ .::a-
1 
que const1tue o dueti.O oc·. cad(l. um e de 

sos, em que. por ventura, o Executivo exol'- todos. não deve nunca. ser arYorado eomo 
bitc. la.nt;a.ndo mão ele medidas niio autc>r~~a- I senlwr a.bsoluto, como t~hefe uesputicu, com 
d:1.s pela. Cott-titui~cilo ou por estlt lni, dn.ndo I o poder de traçar a seu pr:tz<::r limices ac::: 
:ts~-;~11 ~o ciü~tlão o meic1 tle impc-tlir qualqw::· ., direiw.:; c_~u .~iber. ·c. htde_s do hot!tE•m_. . . . 
ac:~cao tlleg1t1m:L do g·:JVeruo. O que 1ül'lll:L o caracter unpol11'11• c da. le! 

O S" r 't''Z D"'.,.s•-N'lo comnr"he·Jlo 'G'1.1 diz B:ntdrillal't. é que ella dbp:'ie da l'or,~a_. 
''· ~ · ' ··· ' • 1 ' · t .' ' c ( .J . 0 ~ o r ue l' c ,.. t o r t~r <:· .rr·tdu e ba de pcrmunceer a u:arantiado hd,ca.,.-c0 ;7ws .ma~ ! 11 .oL'l!1: . ca :~c ::l" ' ,· 

quando 0 go\·er:w pÕdt·r~~- 1wendcr sem ctÜlJ:l, j r!u'~ e lia _lll'O,~etl~ d•~ Just!r::a· Ul'a. ::-r·, ~re~;-
lorm<1da e ·sem 0 fla!.!"!'ante de!icto. ue:tte. s1 _ ~ proJecto cons1;,ma~se em a ,olt, .l• 

~ · ! a suspen~ao do lwbea:<-co''JJ1r ~·. ama.nando 
O Srt. LEO:-:EL Frr.uo - Perdoe-me V. Ex.. 1 assim os Tribunaes judiciario,; it e::< t'<t exige~\

uize;·-l!w que está c:onl'undido o estado ue da. ll'g:tl, :-;c deisa;,~e ao ExecutiYO :Ll'acu trlaue
sitio, do que J'alla. a no,;;;:a Constituiçoàp 1;om :.'1 de cr-ear conselhos r1e guerr<t parn. todo,: os 
suspemiir.> do /,a/.Jw ;:; -ca1·pu:~ do direito i:tg-lcz. ,iulg«nientos. a JilJerdude pode1·i:t nL1Jitus vEzes 

l\;t lngl<Üei·l'n. n. :mspcns:i.o do lmbeas-co ; "[m-~ ser saeriii.c:ada.. (:tpo:ado.~.) . 
corresponde unieamente â suspen>:~I'Hl:t .,ga- . A puniçí'io dos criminosos e a <~C('ão da. JUS~ 
ramia constitucional tlo art. 72 § 1:-'l, que tic;a. ticam perfeitamente acauteladas l)el<l& 
:.nnorisu a prisi3.o ,em formalidade alguma. di.sposiçl:es do§ 3" do <U't. :)" e art. ,!o do· 

E' claro que, ent:·e nôs, segundo a theorin, pr(~ecto, que dizem: <<dur::mtc o estado de· 
do projecto, o lwb''((s-cm·pu$ não poderá ser ~it.io o Poder Executivo, :por si ou seui' 
impetl·ado por aq11elles, que forem p_resos sem age I' tos. colherá ·todos o:; documentos, ·que 
ctüp<L 1in·munn. e 1\:•r:L do flagrante , rnu.s po- po~~am servir do bo.se ao proces~o e que llr
dera ser pedido lK•r deputados ou:-:enadores, mam a respomabilidade dos cidadãos cnvol
presos sem a for·malidade do art. 20 da Con·l vidos no movimento revolucionario, dHendo· 
stituição, por aqudles que, em sez do de:>- immediatu.mente, suspenso o estado de sitio, 
terro, soiTrerem o degredo, por aquellcs, que sor~ passados. : á .· ordem das ,autoridc.d(·s judi
forem detidos fóra do logar ou logares. onde ciarias competentes, afim de serem processa
não ba estado .de sitio e assim por 'di<tnte. dos, todos os cidadãos. que se acham de
Ha ve!Jdo, Sr. presidente, casos, em que o ci- titios, remettendo-se ásrereridas autori-dades 
dadü.o :podera, me:Smo dmi.fo do sitio, soffrú cópias dos· documentos comprobatorios da 

'violencia ou coação, por illegu.lidadeou abuso responsabilidade criminal <le taes cidadãos, 
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bem como de quanto" ti verem parte no <l.cto 
revolucionario.>? 

O projecto, Sr. presinente, determinando 
os effeitos do estado de sitio, mu.3tra em pn
meiro log:cr quaes as caus:1s, que podem au
torisar a sua. d··cl8r:•çito e por isso estabelece 
que, no c~so de imminente perigo po!' ag
gressi'í.o estrangoirc:. cu gr,wc conllnor,::í.o in
testinc, exigindo a segmc:nÇ'c:. publ'ca e sendo 
manifestamente ine!licazes as medid:1s ordi
narias p:~m :1. nmnutonçito ela ordem e re
guhr funcionc,mento clo.i Poderes Publico.'>, 
attenta :1 naturem da insurreição ou conspi
ração, 3. f:l!2:. ext-,n.'35,n e o;.; el::··n1errtos de que 
dispõ~m. pvi:)I'il, ser· rlechmclo em cJstadu ck 
sitio pelo COJ:gr·:_•sc•o N:•J!ionnl, e. na sua :w
senci· , p010 Po:!cr Exrcutivo, um:1. ou mais 
part,::~::: elo t(:l'l'ÍtJrio l1:1cion:1l, íica,ndo ahi sus
pensas as g:1.r:mtias ccnstitncion0cs. 

G2nsn1YlU·Se~ Sr. lJI'()sid(' ~·lte, este tJroject~~, 
po::." oc:(_~rrsiiio cht, :~I d i:~c;t:;s5;~), (l izcndo-~e q ne 
não :_>~nni~!, de :no to el2._ro, preciso, terJni
nant:'~ (\ Ill 1,tu:_·(·z:: .. d~~ I'Olnmc'çiio, que. dá log;1r 
á ilecLu'nç;-(_o do sitio. Sernoll~n.nl e rep:tro niTo 
é prcc ;den:e; co;~l eLfeito, ex igindo o pro
jecto '!UO t:-1 commor.'itu seja, gec1ve, isto é, 
que lh 1 nlt~>. em i::nnincnto pETicio a odem e 
regular fnccionn.mento 1los Pncl~re:l Puhlicos, 
não fs:~ mais do que tr.J.duzir em lino·ua<re:n 
vnlgn.r· o precsito. constitucional, qu7,. c~mo 
se v,-.. <lo art., 80 C! :trt. ,18 § 15 da, Con:;tituieão 
estr)·clecc~ t.:. gT\l\'id_:_;.d_:_-~ do lJerigo parf1 ;:~ l)a-
trü-1, t'l~~ ,la n.Cj.ILlblica C:Jill() Cíll':t-
cter:.•t'c.J conuJoc,·.:Io, do 11b:do prorluzido 
pela. insure " i_,~·i!_o ou t~tlilSpi r ;tção. 

E' ~_:oisl ~:. Si~-1-.,.n_:~·G,o c;~t P;ttr·ia, d:-t .;)8gur(l,nç.a 
da Rcpllb1icc1.~ ó o pulitico, que arnea-

stituições como condição para a decl<eração 
elo estarlo de sitio. 

A lei J'ranceza de 3de abril de 187.3, art. 1° 
dispõe q ne o estado de sitio nfw pócle ser de
clrtrado sinã.o no caso, ele pórigo imminente 
resultante de guerra estrangeir11. ou de in
suneição á mão armada. 

Na. P"·ussia., a Constituição menciona a 
guerra. e a revrllução autorisa.n!lo medidas 
excopeionaes. 

Na Inglrttel'l'a, a suspensão do hr;úeas-corpus 
póde ter logar no" casos de invasií.o ou re
volução. 

Nos EsLado<: Unidos, n> lei amel"Íc;wa de 20 
de ab~·il de 1871 autorisa esta medida, qutwdo 
as •1motinações sediciosas forem t.:ws, pela 
organisação, p:•l<~s cwmas, pelo n nmer·o, pela 
filrÇ<ê que poss:cm c:e~:tl'Uil' ou de:>atbr as au
tor-itlades legar's. 

A mesma, c:xigencia se enc:Jr,t.rn., Sr. pre
sidente, em CJUilSi todas as Constitnições das 
!"_epublicas latinas, nota.velmente wt ci.rgen
tinn .. V. Ex. sal1e, Sr. presidente, que neste 
ultimo p~tiz os governos teom uma corta pre
dil2cç:lo pelo estado de :•1itio, CJ11e [!,Jli é quasi 
qw3 :1. regra geral, e, no em tanto, :1 Consti
tniçi\o diz: 

« En~ caso de co ··i Jnoc{o;·t inter:' o;· r) de atc~
Cf1W este;·ior que pon!Ja cn peri.IJIO ,:jc;·cio de 
e.<cc Constitw:;:on !! de las Witorirlnrles creaclas 
n:jr cl!o, se rl-ec!arurú en estado de s1:tio la 
ÍH·ot·i;u;iu. ô teJTitm·fo, en de onde eo;ista la 
íJc:r!tO'rJUCtOn rlc:l a,·rtetlt-. >-> 

Concluirei ec;ta par<e do meu Lli.3cur-so, ci
tat1do a opiniiío do celebre publieista argen
tino, Alcost'l.. que na sua bella o1n-a-La.~ va
T(~ntias constl:l!_tcionales, diz: 

çar 8. or!lcm , qu8 nttent.ar, 
emfl;r•, conll-:', os Porlnn1s ?nhlieo3, nito 011 • «A salvação ela ordem é a. suprem:L aSJ)i
comnn:lo o governo na ~Jollcia os meiclS ot'- ração, mas n[o intot'P'-'ek,do o p:rigo pela 
dinurio.:; de rlllJl'essito, qi.1e cmtoris:l.m a do- vontad8 ou capric!w c)os governos, mas uelos 
claf't:L\ '.;l_o do O~:)üulo de ~:i-tio. preceitos d:;. lei, e na fórma por ella.~ c:êter-

E' ll\:J.to:·i:1 c.ôt:t resolvida em <lireit.o pu-- minada.» 
blico uni n:rsal, e cmt,ag:·cc:la nu 11c,sso cliroito Bluntscbli, cujo espirito eminentemente 
cmL:titucional. conserv<:.dor ninguem porá em cluvid" e cuja 

O illustmd:J ju:·isconsulto Ruy Barbosa, na competenci:1 em mccteria d8 direito publico é 
su:t excellmlte moaogmpllia sobro 0 estado de étprego?.d:1 pelos })['Oprios mostrr.s, estudando 
siti:1, :\poio.rlo nc1. op ui::o elos e.,ceiptores nmis o poder oxcepeion:1!, r1u8 deve set' exercido 
oompetent~s o mor.lerilDS, diz que de tres pelo cllefo ordirw.rio do Esto.do, quo.nclo a con
con.li•;õ::s clcpencle a c1nstituciunalid;de elo sr-rvac;ito lo m.~smo Estado, pesso1, moral a 
est:<rlo de sitio : «cotmnoçito i atec;tina, pe- m~üs elevada, lhe impõe o dever de ir até a 
rigo imminento, determinado pela commoç[o violH.ç[o de direito privado e rla ordem esta
ou pelas cnnsrts, q:w a prodnzil·em e extensão belecich, rloutrma_que o governo_, que se en
tal !lesse pet•i;..;o, que Jlossa pêí1· em risco a. contra_r e~ occaswes taes, devera ~,ntes obe
Patl'ia, a segm,1.aça da !~c publica.» I clecer a l8l natural dr. conserva.ç·fí.o que á 

<< O p8rigo provisto pois, é 0 porigo poli- · f•Jrmub es~r1pta, sendo_ o seu p,.cpel tanto 
tico ; não aq uelle, :1 que porleri<l.tnos chamar mms dtffictl quanto _ma10r for 8. opposic;ão, 
o perigo policial, a sahel': o que cabe rm es- q~1e encm_ltra.r nas le1s, que nesse caso deve
pher<l. r1:ts medidas ordinarias de repressfto.» r ao ser vwladas: 

!'\as Constituiçiles dos povos cultos ou nas Esk1. opini[o, Sr. presidente, 110 grande 
suas leis complementares se encontra sc;mpre mestr8 não ó inteiramente 1\cceit.tvel, o salus 
a exigcmcia do perigo imminente para as in- popnli s:~prc,;w leo; esto ora a formula pro-
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cl<:'.ffi<lt't:. pelos n.omG.nos, porque como disse Artigos additivos 
um eruuíco deput::tdo por Pernambuco, 0 Substitua-se o art. l;o pelo seguinte : 
povo nos co t:icios sentencbvc~m sem lei .'1ll· 
terior, que definisse os delictos e a fórm2. dos No caso de imminente ~lerigo por aggre.;;são 
jul"'amentos. estran_geira. ou gravo com:noçii.o intes;;ina. 
• ~- , _ _ _1 . , , 1• , .:- •• podera ser ?ec_lara.do em estôldo de ~i ti., pelo 

E~se pllOClplO pouera. ter c.ppdc .. ç:uO;_ ffii1~ Congres,;o N:wwnal e, na su:t a.usencia, pelo 
em_c:tso:;:t;;.esque_e~c~pil.m ?,_<>.precia.r;ao_ do Podel' Executivo · uma ou mais 1xwtes do 
legJsb.do~'- que nao po~G e nao deve deix:cr. territor·io nacional. ficc'l.ndo alü su~p::m~as as 
que elle 1mpere nas le1s. garulltias constitucionaes, comprellenclid<l~ as 

Deixo, Sr-. presidente, de L;::;er outr~>.s con~ immunid.ades de que trata o art. 20 t~a Con
sid.era.t;úes ~obre este projecto não ::0 porq uc st.ituiç~ã.o. 

sobr:c cllc lA.llar'•:m _ :ünd .:. os_ meus ,comp2.- Sub.stitua-~::e 0 § 1" do art. l" pelo se-
nhen·os lle. commr::;su.o, que sao _ve~·u<tden·::~ii auintê : 
competencl<ts em m:üel'lil. <le Lhretto como v _ • • 

porque jú. me acho um pouco f<1tigadu e [tti- A let do qo.ngresso Nacional declarando o 
cr;;,d~t j ú de,-e est::..r ,~ C;t!ll2.I'3.. (Ni<o a1Joüt.do:;.) e~ta.do de srtlo e o decrr.to do Poder Execu
"' . , . . . . t iYo. quando u. estekoube1' o exercicio de tal 

Her,tr:>.uuo-me, POIS, des:,iJ. trtbun:>. :,>.~ra- attribui~ão. !1etet!1linarão : o temllo da s:tn. 
deç~o _s, be::~~~lente at t,enç~l~, que 

1 
m~l'~~:.do:; à ur·açã, '· as_ loc:l.lida~f·s ;~ que elle s~ applica, 

m.eu~ coli~".''::, o ~te er.c~e ~1 ~~,r,: ,e,.,lt.1t;n° e as g;~rantw.s constttucwnaes que ficc.m sus
o~gullw. cu.no o~,.,ulho Slllt.O .,u.tL. ?r:. pre- pensas. 
s:dente. por ter te1to lHrte d?-.. Commt:;S().O E,;- ~ 1 <:t·· . :: • , t• . , 1 • 

pecid, que tr·:ltou de resoh'er nes':~ urojec :u ':'UO--ILU.l.-,C,'I. 1e,.r,t '1 uo .trt. 2·· pell) se-
t1111 dos m:'.is gr:.wes problem3.s . . qt<ê inter·- gumte : 
essa. .~ ,·i· l:~ d:~ in~t.üui f;ão republic:'-112. n<t O dester1·o p:wa. outros pontos uo ter;·itorio 
no.ss<'. Pat!'i::.,. (Jluito bem ; mz!ito bem. O Oi"a.- nilr:ional, não prei'~rindo o pac!ence retirar-se 
âo1· é âcr.''ilente com,·;rimeatado.) r1o plliZ. para. log~w determinado. n. aprazi-

Sã.o lidas, apoiadas e postas conjunci.amente mei~Jto c~o ~o~-crno~ '>" "l' '>" , 
em tib-.:u,siío "-S se.,.uintes ~ubstrtu:1--c o :s - do "- t- ~ pelo :::e-

"' gmntc : .. 
Xu c:!.Sc) de a.pplicaçiio do · deste!'l'O, como 

:nedhh de repre:3sã.o, (> go,·erno cle,;i::narã. o 
lc;,;a.r p:tra üll•le deve tr:.tnsferir-se o paciente 

Ao prc0ecto n. vu. de 18~•3. e •1onclc nlio poderá ausent:tl'-se son1 lkençn. 
Av § :) '-ttccre:scente-sc ::-: fi,, i: cl:t:; ttutorichdes co1npetentes. 
O réc\11':'0 do ftl.!b~<ts·co;·Juu üca.rá suspenso Substitua-se o :n·t · 4" e seu paragrapllo 

c.lt:t·antC <:0 e~t;1.ÜO ue ;:itio, decretado pelo pelO seguinte: 
Execuu v. ·- ~ .ara os deti~lo:> por motivo:-: po- ,\rtig-o. O e::;t:1(1o de sitio suspende-> e : pela 
liticos. d n!·~tn te t•;::ia :t sun. d ura<;ão e em- tern1ina.r;iio do prazo tixatlo nu lei .ou cl e cl'•~to 
qu.anto _n:·w ror s~:spenso lJelo Le~i. sia.tivo. . 

1 

•1e sua üeclara~;U.o. pot.· :teto expresso . do 
Quau (o o estado de sitio t'úr declarado pelo Co~g:t•esso ou do P?dC}' Exee~ttiv•> _.. _ 

Conzre~su a. suspenslo de habeas-conm:; só- ~ l . " A suspen~:_w <.o csta~tO ''c >'ttto nao 
metite t('.r·álo(Tar dut·a:!te o estado dê sitio. a~ar:·eta. a se~saçau das mr(l!da,.; de preYen-

" · çan e rept·es::;ao a. que hou>et• t'la.d o Jogar. 
Art. 5 . ·· Redija-se a.:;sirn-SómE:nte 110 cu.::;o E$tas permanecerão ate o pronunciu.mento 

de. itwasão est1•n.n;,;eiru. actual e presente ou elo Congresso, sal\·o resolução em contrario 
ele ~ra\·i;:sima commoçli.o intestina . que do Poder Execut:i\"0-
impos~ibilite ttlJsolutamente o procedimento § 2." Findo o prazo da detenção e do des
cia. j::st i':'' ort!in<1ria.. poderá o Con~·resso l\'a- terro, os pacientes seriio immetliatamente pos
cional Oll o Presidente da Republica. promul- tos a disposiçli.o dos juizes e tribuna.es com
gar a lei ul:lrcial em um ou mais pontos do petentel;, 3-tlm de serem l)l.'Oc:essadQ:> e julga-
territorio nacionaL dos, s<J.h-o unicamente o caso de a mnistia. 

A lei marcial sómente vigorará no theatro § 3-" Só depois do pronunciamento do Con
cla. guel.'r:i ou da commoçli.o c nas locu,i.id.ttdes gre5so sobre a ::tpplicaç-ão do estado ele sitio e 
immedi<J.tamente vizinh;ts, deuteo ua esphera dn, apura.çiío e reconhecimento c!os casos de 
das ope:·açi!es e· .iurisdicçii.o militares, e em- responsabilidade do Poder Executivo e .. de 
quant.o durar a. n\'.ce.c:;sir.ade d.ella. .. seus agentes, podel'á intervir o Po:1er Judi-

dario .. 
Art . . 8 ~" Supr>rima-se. 
S. IL_:_ Sala das sessões. 1 de otltÜl)r·o de 

1805. ~Fe.i·;·eirlt Pi1·cs. 

§ 4-" Na vigencia do estado ele sitio c dos· 
e1Ieitos oriundos d~1.s medidas · tomadas du
rante elle, não poder:.i. qualquer autoridade ou 
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·'"ribun:l.l iudi<liar\o suspender o:> n.cto;; (10 Po- '! O §r. 1\!ene:-::es Pra~o-Sr. pre
. ~c .. E'x'cci~;,b·o cue forem conrorme:; a esta lei sidente, com~.o por reLUta~· o Illusk,H!o re-
; ;~ cõu~:t:tui(•iio. 1 Jnror do Orç<tmen_w dD._ Recerta. por hM-e!' se 

.. ,,.. .. , . , ~ . , (1esempenhado b_rlllla.ntem~nte do llOnro.;o ~n-
-~ 1 t.eos 2.dd, tn O. · . . j ca.r"o q11e lhe to1 commett1do, correspo11dendo 

. At't. A:: CL)\1\liç\ies do ~'stad.o de s•tw, qu::-._!1- ;tsslm i merecidA confhuça que a. Ca.ma.ra 
ao êste _for üeda.t~<ttl? pelo ~ongressn. 5Ci'aO I nei!e depvsitou. . . 
deter·:umadns nu le1 re;;pecGrv:t. Se:1hore~. ~$ despez~s pnblrc1.ts neste p<tJZ 

• · Art. Quau;lo retmir- se par·;t ~onltecor d_o i vão om unw. pl'(lgres~;l.o espantosa e teem-~e 
est.'l..:iO d.e :>i t io tledarado_ ~elc• Po,~er Exc_,;mt- \a:>(!lumado 1le tal1i)rrr:a qnc lm u~:: t t•rn:1.r-se 
vo poiteri o Cou;r·.:esso, :>1 )lll~a·· conY~nten;e sunim:~tnente dilficil rle anno pt!l'a anuo des
a sua permaneo<:•~. mame l-u ltltl•gT~Hrnentt> I co T:lt·h· rcct! r:;:os para sol Yel-tts. Refiicw.m m~t
ou mocii ticai-o.:re.'ltl'í:lg!rl<!_o-o :1~:?-:U~~~an.Jo-o~ I d.~:!'arnentc sobr·c ~sr.e a.osu n~ptt~ os _a.!tos pode
·qnei· (1\.Wmo :-;.o pt•azo ue ""?' (l«!',~<,.a.~>, quet 1 resf:~(let'MjS e YeJa.rn ~~ .10. nc1.o c tempo ue 

_ -gu:.~.:nc :~ :1:~tm·ezo. <I~ .m:thdas appltc.-acla.s c procur:n·em com s~u.:erida.dc P•~r cob1:o a es;;a 
.a exten;ao oo~ seus éfielto~ . Yert!::rinosa ~t.Scençuo d:1 despez:t p;~b! :c;). 

Art. o~ ddadlio~ contimutrfLO. nii.o <?h~t.ar,- ::; 1-.~ presi•'ente, dentro dtt um pet·iodo rela-
te o e.,utdo t~e sitio. no gc~o e exorc1_cw_ ~e th·:tmente. curw. apezar çht ri ,- J U:".:~tt n•,•1oria 
todos os ltireito::; gartmtidllS pelu. Cvn:;cttmç:a.o d~:::;te paiz e da. abund<Ulda. de "cus !.'<!Cnrsos, 
e n•1o ,;;tl>!lensos eqllici<:...'li!lênw. i ntio se enc.-ontl" .. u·:i. meio.; pa ra fazer l~we á 

Ar: . Os presidClJi..."S d(• ~ella~:J C d:t ca- d.e<pe;:a publica. ~inão violcnt~rttlo e ttiatcul· 
Jll<tra . . <l~cl~tra•lo o e5tado (lC sltto pelo P•1der tando a expan~ão das fontes n:wionac:;: de 
Executi\'O. pro>idencia;·ão ~:e cOto!T!Uffi ac- Pl'clduc<:iio. . . 
cor•lo. qu~t:no 1\ rcunifi.o elo Gon~r-e::s~• e!n As fo!·c;:a$ tri1mtn.r iM da Na~.ã.o est:"ío se es
-oturo P•>nto d•) terrirociO nacional. c::.so 1~:~o ;rohndo, sem que ~lh~ o Ct>ngre.~sú N~IC'ional 
sej:t po:>: ·•e i (•i! co~tYenienw a sua ren:mto tenha_ tomado medid:).s efficaze,;: p:wa. restrin

. llf<. C;tpltni Federal. · . . !!ir "' mas~n. enorme de papel moed<L de curso 
"\rr. .\ ú~clar:t~'ão liO t:s :~tlo t)e ~lt10 .. e:~ i!)rç:<do q·ue oi.lstrue a. clrcula'>iio, ner.1 re~u

qu;~lqucr p.:uw da. Repablt iJ<t. e d:L C0111pc · ·: l:l.ri;;a.r o meio ci:cculante. 
- ~ncia exdn,;iva do~ P?tl•:re~ f~·k;·toe~. · ... i ~-i :por ullóutr:u:_s de:>;as cventua.l.iti:1_des que 

At·t. A ;_lp)Jr .. •nu;-;ll) l!H"~nrltc_wn:.d oos acto::o \ e'"capam a pl'eVtS;!O lmmana e s;n•preueadem 
llr<~.tleados ll'•IO f>(~ler Ex<:cmtYO lhtr<!I~te ü m;!ims vezes <J.S na<;õ0s. Sllt' ;:dt· iuesl'emd.a
~tiid" Je ~l l!o ,_ ::c.::~t·re.t:t o. Íl'r~p111l!;ahtllü<tt\t> 1 mt>nte um~ g-uerr :t co!n um paiz ~· ir.i nlt? ?U 
<.los ál[t'ntf.~ '!ln!!t t(:M que !_)t·ocedcmm_ tlc ac- !:1es1:10 remt•to. o B:·a;~:! vc:r-se !la em ;;crms 
-curdo co t:t a:< ;:ou <~:> or·,kn8 .e ln:'tt·ucç•,es ex-] dii!icul<.kvle;;, afim oJe o1Jtct· ::.'ecur~os pal'a 
!Jl'E:>Sai', c"::~::~r.adas em uncuntenti.•:-! pUIJlt- m::tntel-:t . . 
t·os. ~i n·\ qnadJ':l. <le paz que ntrave:;sa. o pa1z, 

.At·t. C•1:n :t J'euniã.o do Gr>n;.r;:•e.sso ce~s:t a 0 l!onr(ulo ).lini~u·l) rh~ Fa.zend<t. :l.indn. ha bem 
comue~"nci:t •iu Pt~ !t:r· &X!!CU~i ,.,_, P-'1'<1• dt!cla- •Jnt:co tempo. luct<m .com cmloa.r·:tt'(),; p:tr:t le
r:t:·.' [11''-'l'u!!:\l' vll su~peaJ.cr ü est<tdl) úé sitio. ~·:~~tar na. Enrop:t. l11ll em pt·e•tim'o mc1iocte, 

s ') _;;:J.In. 11·•:; <:P.::~üc:s 1 •'e •)Ut 'l1>ro t!e t n:~ de !!uena es!>:LS d:mc:: l,ladcs tl.u!Jltc~Lrão, 
!8:~5. :-. ~ :t·~ ~!:~ (f.:~:tb;.~·t~. · J. • ou t !·il)Henr:io. . 

- P<moo, Sr. ure.•ld~nte, q1.te um p:.nz que se 
' t (·olloc:t nestà po:>iç:í.o , co ;n:.nr~tte uma grande o ~1·. P•·cs.i(.k~:!l :..~~-Tsm a pala v1:a ~ imprur1eucia. 

o St•. PL>·.l!·:J)lCI:LCyr. Lcm lll'O. IlO!'ctn, :L . \ · · Umo. !\"nr:iio de v(\ viver !blgad'l. e a eha.r -se 
r;~. que i;lltam ~l~~na,s l_.S ~mu:os )~ar~, t;r· s empre habUitarl.a 1)tl.ra ~c ,·;tt tt<tr com. faeili
mmaJ· õl. h;•t·a uestt.H.\\,a. -~ l. pa, tt:: nu. otd-rn, da•le, em um mo:JJento <::1do, as somrnas que 
<lo tlh c qw~, 3i V. Ex. D'-'O.JU.lga ~astante_ ~I lhe fol'em.necessllri!'.S pa.rn. combater qua.lque1· 
tempu q_u<: r·estl. pat·a concl_mr a~ ?•Jsoi·w~~;ue::; 1 perig-o que ~Lmeace a sun integ!·i•.iat!e. ou a 
.que te:n a_ü.tzet. et1_;1iio t~uuo du ndaem con· \ S\J.a honra. · 
sidera): amada. a. Ütecus;;u.o. lnfelizmeB.te, Sr. presidente, a. so!fl•e!l'ui.dão 

O StL P::oRo ~ró·,,cn. - E' um gr>a!l'.:e fa- •le melhoramentos materincs, o des(<jO lmmo-
vor que V . .Ex. me fa:z:. denldo :1e progresso e a. c-on~ equente elevação 

Ficn. ll discuss;i.o o.diadi pela nora.' da despem publica. 'ào afa.stattdo o. BrazU 
dess;1. si tuaçii.o prudente e c:~.utelosa que deve 
sc1· o alYo de todas as nações ~ens .. tu.s . 

'SEGü::o\DA ?ARTE IiA ORDE:'Ii DO DIA A grande massa de vapel-moeda. de cu1'SO 
·. -.: forçado. existente em circola\.ão. é um pesa-

E' annunciado. a 2• d:scussão do pro_jecto : del~o que opprime.,o p11.iz, reba~x:Jondo e d itui
n: li{. :!e !895. or.:;ando a lleceita Gera,! da 1 num do o seu Cl'e4WJ ~o ex.ter1or_ e tolhendo 
Republica. partl. .o e~ercicio ele 1896; seu progresso no mterior. Um lJMZ que entra. 
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no regimen do papel-moeda de curso forçado, lisados mestres d.e economia política; S. Ex. 
póde-se quasi dizer que cahiu no Inferno de est~tbeleceu principias inconcussos e rigoro
Da.nte. terú, de supportar tormentos atrozes samentc c:x:actos. 
e diilicilmente delle sn.hirú. O governo pro- Ad~o, porém .. que o honrado relator peccou 
visorio em·olvido pela onda de interesses p<w- permltt:t-me dtzel-o, por toe pararlo em meio 
ticula,res e a.rrastu.dopela. torrente íez um fu- caminho, por não te:· tirado de~ses princípios 
nesti,;simo presente aeste paiz. innundando-o em lJeneficio do paiz as consequem:ias oue 
com esta massa collossal de papel-moeda in- delles decorrem ; S. E1-:. devi:t ter ido mais 
conYertiYel que o illustre relatOl' do Orça- adea.nte, devia ter ido muito mais longe; o 
mento da Receita., com justa razão, qualifica tmba.lho de S. Ex. é deficiente e manco. 
de superabundante e nimiamente depreciado. S. Ex. ent~ncle que está assegurado o equi
Uma circulação, nestas condições, é o maior li brio do or<.,:arncnto pdas medidas que propõe 
obstaculo para o progressodypaiz e constitue :ts quaes serão naturalmente a.ppr·ovadas pelo 
umn. pr-aga para cuja extincção devem con- Congresso, desejoso, como S. Ex., de con
ver·gir os esforços de todos os cidadãos. Um correr para que o paiz goze desse inestimavel 
conceitu:::.do estadist::l, brazileiro, ji f:1llecido, beneficio, depois de ter a.kn.ves:;atlo um longo 
humem tle grande saber· e experiencia., equi- jJCriodo de · constantes 1hjir::t.~. 
parou-o c. veste. . , Pelo menos é esta. a conclusiio que tiro do 

Com e1Ieito. Sr. presidente. si a circulaç:ão i importantíssimo tl'a.b.tll!o rle S. Ex. ::\Ias 
ex'!essivamente üepreciada nfí.o c•tus:~ os es- S. Ex. ta.mbem entende que a massa do 
tragos materiaes ou ·animaes da peste, cobre, papel-moeda inconvertivel existente na cir
como esta., o pn.iz de destroç~os e rninas. Est:.i. cula·;ii.o é superabundante e e;:;tit nimiamente 
.ainda, hem vivo nu.lembrançtL de todos o des- depr·ecia.da. 
c<J.labro medo_nilo OC?asionado entre r;tós_ pelas Ot'<J., Sr. preshlonte, si s. Ex. quer levantar 
largas, rep,et.l~hs c llll!~loderadn.:S em1ssoes de as forças do paiz e cht·-Jhe to·lo o desen
papel-mot:Cl<\ mconvertJ.veL volvimento d~ que é c:a.p~z. illustrado e com-

. Par<• qu~üquer l:1clo que volYamos os olhos, petente, como é, r~evi~\ ao mesmo· tempo 
a,mda cnc(llltra.mos os destroços desta c;.:tas- propor medi·l:l.s para debell3.l' este mal que 
trop)le estu~enda qu~ e1:m.eaçou snbrner_gtr o I pe;;a, sobre toda a iS'açii.o. Entret:mto. Sr, pt·e
crcóto publtco e PU;l'ttC~llar d<-; Bt~azl~ em s[<1ente, nã.o obst:\llte essa sua ,_.pini~LO, 0 
uma ba.!lcarota gera1. c,raç:n.s n. vltalldade honrado relator trawu unicamcnt;e de coa
deste paiz c á pujança de seus !'ecurso~, pode st•guir o CCJ.Uilibriu do or~a1ueutn. cOIH o 
elle ~sc3.prLr, embora alquebr~do _do for.;as e que aliás pre,;wu releYante !!er\'Ít.'O ao paiz, 
<Lbatltlo. deste gra.n9e , n:wlragto. Cun:pre a·tiando ou esqnec:,%1o-se de lll'<)pnr me
agora <LO Congresso Nac10nal toma.r mecltdas ditlas nocessu.rias lXll':t mdhorar o meio c:ir
permanentes:paramclltol'<W o meio circulante culante. 
e reanimar as forças ac:ti vus da. Xaç·ão. 

Parcee-me. Sr. pl·c::ü•1ent·.~.que a occ:asi::Lo e O Sn.. Jos}: C.u:.r.o>-Esta'l"'a :·t espera de 
opportun:t pttra. este ingente commcttimento. V· Ex. 
O p:tiz :Lcaba de e::;capar-se das garras do ter- O Srl. )IE:'\EZES PJt.\1)()--F;trei o que puder~ 
riYCl auut~·e Ut\ gu,~rr<J. civil C:: encmninh:He Creio que o hll!1l'Ut[1J :·eiar.ut• ni\o l:O!tsitlera. 
pam a p:tz. Tcr•mina.dn .• como felizmente sa essas uuas medido.s incomj,a.ti\·cis: 0 equili
acha. a pacificação do bellicoso E..tado tio mo brio tio or~':1mcnto c a re.Jm:ç·ão do papel
Grande do Sul, tudo induz tt crer que e:5t ': momh\ ~mpemiJuntlttutr: . De r:t~·tll, ·uma <~ com-
1e~hado o eyclo das revoltas e das guerras plemento da. ouü·a c :tmbas concorrem pa.r:1 o 
civis. engrandecimento .lo paiz. . .. . . 

E' tempo, pois, do Congresso Nacioun.l Sei, Sr.presitiente. qc:e o honratlo Ministro 
cuidar de reconstituir as forças vivas da so- .da Fazenda, que com tanto patriotismo e 
ciedade urazileira e facilitar o progresso do proficiencia dir-ige :t importante e dii"ficil 
paiz. Or·a, ninguem desconhece quanto o me- p}1sta que lhe !oi confiada., coav.mcido dos 
lhoramento progressivo tlo meio circulante grandes males provenientes d:t superabun
eoncorre mra a,uimar e desenvolver as forças •lancia do papel-moeda, destinou uma parte 
productortl.S da ~ação. do emprestimo intel'll•J que contraJ.üu para 

O honrado relator da receita. com á sincel'i- resgate c1o papel-moeda da "Cnião. .. . .-
dadc de suas convicç~ües e com mão de mestre, E:5ta medida e, poré1n, incomplet'l. o defi
descreveu os inconvenientes do papt:l·moeil.a ciente, po1· isso que é provis0ria; consumido 
inconv:ertivel e os grandes males que este o emprestimo,estará concluído o · res::,rate do 
acarreta. ao paiz. .- . . - papel-moeda. Além •1isto, i retirada bru-sca 

· Neste ponto estou, Sr. :presidente, de in- d,t circula(,:ão de uma gra,nde somma de pa
teiro acéül'do com S. Ex.; subscrevo e _acceito pel~moeda inconvertivel traz embaraços: ao 
8 uas opiniões. As idéas emittid<tS · por S. Ex. commercio , e .· póde compromctter intcre!!ses 
sií.o suifr·agadas e defendidas pelos ~ais aba~ respeitaveis, dignos du. prote9ção dos poderes 
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federaes, provocando UID<l. crise local incspe- Em 1869, si bem me recordo. fundou-se 
rada. · nesta Capital uma sociedade denominada 

A mesma causn., porem, não acoa r,ece si Companhia ~as Docas da. Alfandega pa.r<t 
essiL retiraJa se fizer lent~t e p;1.ulatimunente chamar a s1, como chamou, esse serviço 
ein.todos c•s E:::tn.doS.l)eb\ u;ppli.caçã.o de 1.1m na .-üfandega ilo Rio ;Je Janeiro. 
ímpo5to moderad"o clestin:tdo <l :;.m fim tiio Apezar de se terem colloc<tdo a testa dessa 

·ntH. Ko período de pai e tranq:ülidade em comJ:!a.nll_ia llornens da maior respeitabilidade 
que vao entrar, o paiz quer tlar tuda <l, c•x- que mspll'<l vam ao publico toda n. confi<lnça, 
pansã.o á~ sua.s for·ças. E' preciS). (iOl'l.:lnto •. ta.ntos e taes foram os abusos pr::1.tit:ados em 
que o C'.>ngressu remova esse grande (•bst.:l- cletrimen to do commercio pelos em m·eu-ados 
culo ao sen progresso. (tect•ete medidas per- dessa companhia. que o Ministro da ·Fa.zend;l 
manente.;: li'"ra ir geaclualmente retiran !o d_e então, não obst:Lnte a boa vont<>t:e que 
o p:1pet-moeda superabundante e ir pro- t~nha pal'J. com seus dír2cror·es, cuja llones
gre:>siYa.mente melhorando u o meio cir- tl_dade esta.va. a.cima de qualquer suspeita, 
culante~ vm-se forç,ado pelo clamor do commercio a 

I:Iave1:d.o notado ess~t lacuna no trabllw I encampar essa. compa.nhia. 
desc·m·ol ,-ido e consciencioso do ltonrac.lo re- . Durante a vigencht deste contl':lcto pra
lato!'. lembrei-me de J•edigir uma emend:t. i ~:t::wam se <t<1 Alfa.ndeg:t. do Rio 1!e .Janeiro 
creando um impo.;;to p:ll'a attender tl b.·su. ne-~llHl~lmet':1.s fraudes e :mDtmc<;ões. de merca.
cessidade publica. emenila quo ·.-ou snjeiwr dor1~s a. :ponto c~c provccarem u::! clamor 
á <tlt<l cumuetencia. tl<.t C<ttnara c "'' e;:-.:l:t:·e·i quast g~ral do commercio. F:~!lo neste 
ciüo juizo ;:\a ilh1sü·a•~a C_ommi::::::ii.o de- Ot·ç:t·, as.:um:pto- co~n. u.lgum con(le<:imeu~·, 1)m·que 
menta. Ne~sa emenda p1·opon 1w a cr·ea.ç:lo de nessa epoca iu1 pr·o~m·a•.lo pot· mw1 respei
um imposto •lc capitação. cujo p1·oducto s~t·á t:n:el cas:t c0mmm·ctal desta praça e encm·re
exclusi nwJem.e applit:::tdo ao re.:;gate do prt· p:ac.?. I!Or ell<~ como ar.h'ogado de cobr·ar 
1?el-moeda d3. Uniiio. .l UÜL,:launente u::!SSa comp;.mllia di\'er.:as 

E. U"la merli·la,l)e"manen+o -~··llep·e: ·t ir subtr:tcçül"s e de.sYios de met·c;.tuorias pra.ti· 
'· . • ' '' " ' '•··' '· '' '' .1. ·' C'1UOS por "CUS c·npt·errados "lll VO'' 'I . 

recol :JCll•lO ,.,. .. .,,;.\'' 1t"'"llt•• ·• p·'l)ol .• ·n"e;J., "'ll-l - . - 1 
"' " ,,u, C:::i .. l:U· 

Pel 
.. ,b.u·nd"n"'t·~""·"r:'Jt·e··r--;,•"~a-nvclr, ··~ "t·o'd·~ ·p---~~-:~" portauos lia Em·opu. por ~S3:1 casa. E :;i o 
<• '·" .,. • -~~ ·" -- ""'' lwnrtdo"ehto· 11·' · ·t··l· ··f Yalr;risa~'ü.o uã mGcrla n:tdonal e o melhçn·:t·l-. · • :· .1 

. 
1 e vmmi, ~ a gud\.1. mn· 

1 . .·• 
1 

d' qlrczn.. eu tla·e1 • ..:om o rcsp21to que trdiuto 
menw ,,o meto ..:!r cu :1nte. enten 1 que o me,- ao ~eu tat-:rlt. ct·t't. : • . . .. . ,,,. 1 
lho r l'et:'I''Su pa"·· el"'~ctual·O (· ·1 crew:"to ,1.~ · . · u ' u c .t :str.t i

1
I ')' et ullt 

llm l·nl·)·a··to ll·e"" c., .. ,;i·a.ç:-to l'l': .... ;t;'Id •. o.'~,,lJt:·, hone~t.l'l~~dc. qno ~:;ta m.edU:t ó ttm hv;o 
' ' , ... , ·" .. ·~·~· ·• c • ,_ ' a•· ·'a lo ·t "U't ln·r·, · b··· · · t ·• • '' 

todr"- 1t" l';l\.·• '!'i O<; llUe r<'~l·,l Í''"ltl '10 l't'''ZJ.I .... L ' ' ' \,L e ~- i.J,t~ I ti (JU~<.t(';.. ":\tU· 
J- · ~ · ' .... •· •· ·• ~ .. " • ' " • •• r·ü•nentc S E· - · 1 · nacionaes e e•t,•·t""'"Í ~o· E' '" i~·"'r q ne to·l< ,, • ·· ' . · ~ · · x • mw t.c\'e cou tCCltnC:ltO 

O~ CI; ,l·H!7t'l-," c··o~J·c;;r'?l~tn·,·'.:,<ll"' ··;.e·t~~1<1"'' o tl•: -~~ ,;os ant:g-o:; :.tbn~u$ a que c.:;t:L m2did:t .iiL tl<•u 
~ ·'· ·' ~ ' ' ' ~·" ' '.,<L -~.x 1 . ''11' l"L Drl'1' n"l \Jl' '·j . lixo tinanceit·o qu~ '1!'eiudiea ::!Ta:l'lemcnt(' o ·:·:o· ~· I • Clt·• • an::e;;a • 1> p:uz L' 

')aiz. o l)<tnel-moeJa\ncotHérth·et. · · 1:•l !na! m:ormado por· pe.-;scas que prr!:.::ntle::: 
J: ~ • . • Lt7.<':r Je,.te 1-'Cl'\'1"0 U'll'' ''t"'I'•'" o 'r)"''U Em Frn.nç~a, onde existe -:sw tmpc•st'''· e!le ,.

1 
,:; - · ,. ' ,. " "'.u. ... ""'• "" -

é cob:;.·adu e em g';rn.l applirn'h ;•.c• melltora- "ç,." · . . . c • 

m_ento üas vi:l.s d~ co::t::m:dc:u;;'in. ?\11 ilr:•zill . O SR. SEt:zrwr:U.<J CnRRJ·:.\- Eu lír·i de 
nao :::··e ."Xtt';inllariL .nem :-;e lev:u·a a t:.Hll que 

1

. t··~SilO!lder· -~ V. Ex. ;1_1.ostrantlo <tS \·:wta;;ens 
eu o appliqne hmbcm a.o mel1tOl':\llH~mo de •1est;o-lnedwa 1tU.l'<' o l ue::om·o com o exemplo 
uma vio1. publica qne traz os maiores emb:1.- de S:tnto:<. 
r~ços :·t expan~ii.o do crerlito e ú circulaçi'w da o SR. .:\18:\'EzEs PRADO - o exemplo de 
r1queza do patz. . . , Santos n5.o póde ser anplicado ·~ outl'O porto . 
. P<tsso_ agora. ''_um?-, outr:i. orl:em de c•m- não só porque o ::;ervi<~o data. de nouco tempo. 

Slderaçu:'S })ara .)UStltiear lg~al~nente Uma COmO porque OS outros portos n;(o se acham 
outra. e~n~nd_a qu~ vou mand~r a ~1es~. P;~sto na~ condi~ões de Sa~tos, que e hoje o pti· 
que ~p1 ec1e ~umm,tmente o pwec(F ela.bor,1.do meuo porto elo Braztl. 
pelo ülustrado relator da comnms<to.producto , . . 
de seu ele,·ado t1.lento e de sua incontesta.Yel O_ SR. JosE CArtL?S- Tem to:t<t a app1i-
competencia, to1lavia. didl:jo de s. Ex. no caçao ao porto do Rto de .Janeiro. 
J?Onto em que antorisa o ~o•erno a at-renrl•u· · O Sa. MENEzE.;; PRADO-- Bash c:onsider-u.r 
o ser-víçode armazen_age:rí e capatazü1s :la~ que va.mos estabelecer nas Al1andegas do paiz 
.Alfandegas c;to Brazll. Penso que S. Ex. ~ duas ordens de empregados pa·r<l. üns di
victima de uma illusiio e commetr.eu um tles-l versos, oh2decemlo a chefes· differentes para 
cui,.lo inYolunt:trio. ::;i hrt serviço. que deva eomprd1ender-se os attrictos, a desordem. e 
ser desempenhado pela admini:::traç·ão publica .. a desorganisação que esta medida vae intro~ 
é tle certo este. A expel'iencia sobre este ser· duzir no setviço de armazena,.,.ens e Cttl)a
viço já est:i feita. · tazias das Allanr1egas. ~ · · 
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O Sr.. SERZK?ELLO CoRRl~A - V_. Ex; s3;be J Ent~nde que para esse serviço devem ser 
que esse serv1ço ~m outro,; pa1zes e felto prefer1dos os collectores ou exactores esta
por em prezas partteulares com grande van- duaes, mediante accordo com os governos elos 
tagens. Estados. 

O SR. ME:s-EzEs PRADO-Não temos pessoal J?iz que nos. accot•dos celebrados com os 
habilitado. : Estados de :\Imas Geraes, Rio de Janeiro 

O SR. JosE· CARLos- Temos, sim senhor. Espi:ito Santo, M~ranhão, Piaully e Matt~ 
. Gros:oo, foram dev1damente acautelados os 

O SR. ME:-;-EzEs PRADO -Penso que não. interesses federaes. 
O Sr.. JosE' CARLos - Posso dizer co:11 . Estipulou-se que os exactores est::l.cluaes se-

orcrulho que temos. rmm encarregados da . m·recadação de todo:; 
" .·, • . . os impostos pertencentes á União ; que, nos 

70 SR: l>iE~EZES ,PRADO - r.:a.s dl.zla. ~u que legares em que a cobrança das rendas dos 
~<t~ de:en~~::. c~ntia~ esse ;ervJço a. e::.p~?u-:- ~stados fosse iucumbida ao.s exactores muni
t:çao I?~r~1cula: po1q~e h,w de r~produza_-~EI ctpaes, estes arrecadariam tambem os im
o:; antt,..,?,~ a~btbo:; ~o ,overno vei-se-ha mal~ postos federae:;, entrando o governo da União 
~1.rd~ _ob, loa~,o . a :~~mal-o novame:lte. a ~1 em ~c~orclos com as Camaras,Intendencias ou 
c.epo.:s de te_r s_1clo ,r,tndemente preJudwaclct admm1straçõe3 locaes. 
a Fazenda Nacwnal. 

F<lllo desapaixonadamente, com toda a . O SR. SERZEDELLO CORRlÜ- Este processo 
isempç~ão c1e animo. não tenho nessa quest::í.o e coudemnado pel~ rela~or da commissio. 
outro interesso a não ser o elo paiz, que como porque tem produzido maos resultados. 
um dos seus mais obscllt'os representantes O SR. SEBASTIÃO DE bCJ::RDA. diz que os 
(nt7o apoiadQ>) tenho o dever de defender e agentes :lo correio terão direito a uma arati
zela!'. . _ . ti cação pt:lo novo serviço que vão de~e~npe
. Sao e~t;ts as poncleraçocs que em mmha nh:tr•_. accumularü.o funcçües remuneradas, o 
1gnomncta destes assumptos. aos quaes em que e vedado pela lei funàamemal àa Repu
tem pus pas,;ados já dediquei aL:-uns estudo;;:. blica. 
tomo :t liberdade de sujeit1r ao =~lto criterio Os nctuaes exactores estão su1Jordinados às 
da Cnrn;:w.~ e d~ iliu<;tl·ada.. Comrnissão de repartições fer.leraes, prestam fiança e são 
0:-ç~amento. (JJn,to bem; 1mnto bem.) obrigados <t cumprir os Regulamentos ordens 

ou in~trt:cçõés do governo da Uniiio. ' 
O ~r. §oh:-,.!oõth'.•o ~:!e l! ... :.neerd:a 

~:etn justíf!.::u· uma emenda substitutiva do 
art. l5 do p;•,jectu :<Ujeit•.l a deba.te. 

D!z 'I tw o rf'f.•l'i•lo :u·:i;;o ,·ommcttc •~ arre
C.1.tb;ii.u a••S impo.-ro.-; da Uni:lo nas Capitac:-; 
du:; E:;;.ta·L·~ ús dl'l~>~aci:Ls 1beaes uu, na. ihltn. 
uc:<taS,tts mcs;ts d,; ronda.s, e nas outras Ci
Ó\•!.:·s ou munici1Jius n.o~ ,,agentes elo correio·' 
ou a t:ukn.llores nos mol•les dns que foram 
c:-e:~.du::. v(· lo Reguta.:nento de 2 de agosto de 
18iG. 

A ..::ohra.nça. dos impostos ou rendas publi
cao de,·e set• incumbida a. peSSú!l.l idoneo e 
ning-uem po:lerà n.fllrr:1i.U· quo os agentes do 
cm'rcio tenham em reg!'<1 as habilitações nc
cessa.ri::s pat·a. desempenhar aquelles serviços. 

.\ eobrant.~a. por meio lle agentes r~speciaes 
;tcanet~n·ú indubitavelmente mtüor des
peza. 

A emen~l::t substitutiv;' declara que s.) na 
lill ta ·le acc:Jrdo com os governos dos Estados 
ou administrações mnnici:paes, a a.rreL"atlaçiio 
Llos impo.:;to:s fe·lcraes será incumbida a.os co
IH·adores nomeados em cont'ormidade com as 
di~p~.)sil:ües do Re~ulainento úe 18713. 1 JI!:itl) 
úertt.) ~ 

O §t•. Presiden-te -A emenda de 
V. Ex. ficJ. sobre a :.Ie:>a. pa1·a ser :mbmet
tià<1 a. •1.poiamcnto ern tempo opportuno, 
visto que estiL em discmsão o ar·t. 1''. 

Obserya que esses funccionn.rios não seriam 
obt·igados a fi.<l.nça, que e condiçãoindL>pen- O §la. Lins de Va!êieonceUos
save! para garantir os interesses do _Estado ; Sr. presidente, antes de tudo ~gradeço ao 
terão a mindo de prestar contas dos 1mpostos

1 

nosso bonrado collega, o Sr .. Jose Ci.U'los, a 
arr-ecadados, abãndouando o serviço do cor- fineza. que se dignou defazer-me permittindo~ 
reio : e finalmente accumularão funcções fe- me Que hllasse antes rie S. Ex., inscripto 
dera.és remuneradas, o que é vedado expres- antes de mim; por .i.ssa mesmo serei breve no 
samente pela Constituiçiio da Republica. · . que tenho _n. dizer. . . 

A instabilldadc .. de semelhante pessoal sera Sr. presrdente, o Conselho :\Iumcrpal, at-
altn.mr.ntc embaraçosa par~ o serviço pnbiico, 

1 

ten.dendo t'l. uma· nf>cessidade real, Yotou a lei, 
difficultar·à a regularisação da cobrança dos em virtude da qual foi chamada concurren
impostos nos log-ares om que não existirem cia publica, e nesta concurrencia í'ora.m ·ac
delegacias, roesn.s de renda ou repartições I ceita.s propostas~ lavrados 9ontractos }_)ara a 
fede1•aes. : construcç.ao de v1Uas operarms. 

C:un::trn. Y. YI 3 



Cânara dos OepLtados - lmp-esso em 2710212015 15.43- Página 29 de 61 

18 

O Consetho MuniciDa.l concedeu. os fa...-ores t i na<1o e:tclusi\·amente a construe:\'l'~ de 
ao seu aleil.nce, comprometteudo-se o pode!' Yi!las operaria$ • 
.mu~~cipt,l a r-'bt.er do g·oyerno federal os íh· o SR. SERZRDBLLO Com~f:,\ - v. Ex. sabe 
-v ores q\\e uel\" Cl.epeli~.em · que essa. iseccão tem cla.d.o m;:~o re~ulta.do, 

.Dando cumprimento a esta dísposlc;;il.o da porque tem ha...-ldo ~.5as para tudo. menos 
lei: na qU:l l tomei p~ttte como inten•1ent.e, para O}lera.rios . 
. aprreento uma emenda '\utorl~ndo o ~over· 
.no a .-u:::pan~ar os impostos de impor tação aos O SR. L!XS DE V AECO:'\CET.Los - Niío tenho 
mnteriae:> . que íi.n·am importado$, com des· receio disso desde que naja a fiscnli>aç:io 
tino exch1siv0 á.5 const!'l1cç5es da.s YlHas ope- conYeniem:e. 
rat·ias. Trata-se de um contracto em concnl'rencia. 
Trata-~e de uma qu~?stão, que l1oje preoc- p1~bliéa e fiscalisa.do pelo poder municípa! e 

cupa. a i.odosos ~Jvêrnos e estadistas - a de. queuinda o sem tambem pelo :wrernofedero!. 
iacilitar por· todos os modo:; o bem estar do I pol.' tanto nen.hum inconYeniente h<wer·ã 
operarío. para. adopção da emenda proposta.. 

O pro})rio -retatm~ (\O Orçamento da Receito~., · Sem. eUa, luct.".ndo com •\ rnií.o de obm. ca
quando ~Hni~ro do Interior. fez puiJlica.r um rissima e com o preço etevadissimo de todcs 
a>iso em. que r10.tente:n :\ <1. imençi!.o em que. os trabalnos. sem í mpos~iv<:l const!'ulrcas:l.s 
estava o.g.:,,·a ·no de auxUi~r pol' todos os ( casn.s. note-se bem, e não quartos ) para 

. meios ao seu .:tlcance ::1. canstrucçito de· cr.sas alugar a 15$. 20$ e 25$ por roez. 
•barata~ para os ope:·nrios e clas~e~s po1)res; e Accresce que. pelo cont;:acto. o operario 
fo1 tendo em >i~t.'\ este a...,·1so, t)ne o Come- J>Óde u.rlquil·i1· o }Jreclio e iem ~sim o.::-:1eio 
l ho l\Iunir-ip<tl prometteu obte!' dos poderes de melhorar de vez a. sua 5ituar.~1.o. o 11ue 
federaes os t;t1'0l'es qne hoje teJe!·em-.se só- concorre :nu i to para o :tugmento da prodncs:ão 
·mente ã..dispen5a. rle im:i)o.stu;; de. import:1.ç•1iO, do pa.iz. pois que o npcr:trio tranf!uillo e 
}lorque os demais fj ra.m •.lados pe[o Conselho· teliz trabuLh:~, e p!'odu;; muito ·mais e .. tomr.-se 
l\Iunicipal. 1 orr!~iro, com que multo lucra o paiz in
. Na EU1'0Jl3·- onde esta quest.'i.o :,.o,~ia.l estilo teiro. 

O ~r.. . SE:R.?.Er.eu.o CoR.1-:fa - Pondero ao 
illustre deput::tdo que trata-se r1o Ot·ça.mento 
•b lleccirtt, i:;;t•J é, dos meios de fazer rece[tn. . 

estudnda $Ob todos oo llontc•s de vüta, onde 
Tennem-se os Con~re::sos. õ:endo i)Or tlm e~
"tudar exchlsiYall!eme P.ste tt~sampto, os go
>el·nos concedem tot!os os iin·ores e facilitam 
p Ol' LOd OS é•$ lll0•10~ :t CO~JS~l'Ut~âO ue e:J.sn~ 
pa-:-a o prolct:trinAo. (J s~. L iX5 IJ!C Y.\SCO:\C~r.r.os - Justam.eute 

As .::c.11c.:-s.-.jes 11a Em·op;1. •:ã.o :1o ponto rle o qne .dc,:~jo ap;~se!ltan•!o e:>s:.t emenda.e qae 
d. . . V. Ex. n.lo come com a in,;ig-uifit::aute qtl;t:~:ia . nnr:l1:1r<:m e cli:n lrl:ll'í!Zll wdos r,~ impost,J$, . . . . , ,:- . • , . 
·(lm toti(l. e <·rmlqucr ~ pel•:t ·i'io que tenha pol' pro~emcnt.e ~·· u.Jporta.~;:~.o lle m_;J-.er .ae, :p(\ta. 
1im .~~ cnns~r·uc::ãú ..Íe cas\s lxu ·:ttas p:n~L oi a. co:lstru~ç<to. ~e ·;r lJ:;s.~p~r:mas P'l2'.l au~: 
Jlroletarindo. n~ent<Lr .: .~'eceltL\ da ümu.o . ou eutuo illl<..:> 

Si tra.ta·SI! •la comprl\ de 111n ten·eno, nl'io ru~.c se l ... ta.o. · 
"São ~(· (•S imposto> •.!e tl'ans:nis;iío •le proprie- · · . 
rl8.•le que s:l :• díspen;;:\ÚOS; mas Os proprios o St· . .. :;;o.;:.:; C:a.rio,;;- s~·. pres:i
t.abelliãeo n5o teem dil'elto giniio a. um:L terça <lente. <! c!1~gatla a occasiã.o de cumprh• a. 
.Par!k dos honorar·ios pelas e~criptm;1~ que prome;:s:t que fiz tle propor algumas medidas 
la.Yr-J.m. tendcmtes a. a•tgment:n: as rend:tS da t:nião 

As compa.nhi:ts q \le se orga.ulsam para. pnra. mell\Or attender-se m; exigencias crea.
cllnst.rnir e.;;,as ca5;ts. ~ão tambem tiispe:1sadas tias pelo crescimento e0.nsü1.nte da despeza. 
dos ili!posto~ tlevidos it sun. orgo.nisnção e ;,~.o E' Lima ta.relà, ing1·ata., reconheço, e pro
seu capital e quando íi>zemqu:tlquer oper;'.:;ã.o • ocadorn. de a.mofi.na~.ões que bem se po
-de crediro. um emprestimo. um desconto. deriam eçitnr . Mas as conJições aper·tad.as 
-etc. siío os impostos ou. disp(msados ou p:tgos em-que nos achamos e nos impõe o tai 'WJ ile 
oapeo~s em jJrop:H'<iiO infinit;).mente pequena, legislador, exige que tor1os saibam· cumpr·ir o 
-quas1 nuUa. se u dever·, dentro dos ·limites de suas attri-
.. E' de esperar. 'POÍS, que o illustre relo.tor buicÕEs. ( Apn:a_rlo~. ) • ··· 
da Commi::sii.o da. H.eeeita não se opponhil á Neste proposrto, Sr. pres1dente, .3- C:1.ma.ra 

· .real.isação. daquHlo que elie . .r)rometteu em \·~i ieJ• a pt·ova. _oo que promet~i. ·,uJte3.J?O· 
-R,isó, qua.ndo nünist:-o. · · ·fcm, tle'~unun.ctal' ·o summo.r1o domou tl1s-... 

· 0 · s s . . . . ·. , . curso, pe\\O hccnça a V. Ex . -para. 1~ecorda~ · 
.. . . . ?.R. ERl.EDELLo CuRh.hA - Q.ta.l e o as p:l:hlvras com que um illustrado pa.rla-
.:.faT"or' ment<l.r do t,P.mpo do imperio resumidamente 

O SR. LI:"S DF. VA.scoxcELtos --Consiste desc1·eveu o inventario dos ultimos ilias :da 
~· iseução de imp~stos para o maUJriat t.les- monarehit~ uo BraziL 
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l< Kas finanças, dizia elle, a dis~ipação e o augmentados no dobro e ate no triplo. Foi 
alJUso de cr·edito. Os serYiços dos empr-esti- uma chuva. de graçal; e beneficios. 
mos no exterior e interior n.bsvrvem um Nem assim ; a. usm·paçüo, sentindo-sedes
teeço da receita em deca.dencia, e ananc:ada fitllecida, exigiu mais ainda ! . O paiz esgotado 
da indu;;tria. em dese1nimo. offereceu •~s vaias. 

Na politica. o fr-acciona.mento dos :p:1rtido~ . Seguiram-se os tempos. ~r. :p;·esi(lente:. e á 
indicio de deWl'ga.nisaçã.o ; a. uescren~a que fot·ça succedeu a. corrupça.o e a conupçuo o 
abate, se nã.o :wilta. as alma.s. ltulç;muo-as escarneo. . 
aos tormentos de um egoi:;mo incontestavel \ Foram, ,Sr. pre~Ide?te_. _sob~e estes restos 
e vorlii ; o declínio dos po~1. eres intellectua.es confusos Qe ~ma. ms~ltUJçao t•W mal traba
pel:t prefe:·encia tbs me·liocridade;:, que sup- lh::v1a l)or H~aJ.s de metO s~culo. qu.e se te-;-a_n
prem o merítnque lhes falta, :pehls baixezas tou a Re_l)UfJllca. no Braztl. (Apowdo, mu:to 
que mel'ecem t.Ollo o favor. bem .. ~. 

. . . . . E J•t querem que em menos de seis an-
O ya.1.z opprnmuo as:>1ste revoltad~ a este nos a Republica tenha vencido e batido 

sacrlficw. » _ . 1 todos os pt'<'juizoa corrsequentes <la mu-
Qnel' V. :Ex. saber quem assJm descreveu 1 U.un\•• radicai das instituições ! ( JfHito 

os ultimos tempos uo imper~o·~ 9uer a C~- I bem.) 
mara. su.ber . quem fez es~e .tnste ~11\-entar~o I Her:tnça pesada, Sr. presidente, e cheia 
da moparch1a elil ~ou d~chmo. ? .F01_ t:n~ enn- de complicações, porqu.e os herdeil•o;; não 
nente pa.rbmen~<tr, fot um ex-mmtstro <la siio poucos; o monte e graúdo e tl.isperta 
coto~t. o iHust~e S!. Dr. :~ntonio_Fer~eira a ganancia. de muitos. (Riso.~, o.prAuclos.) 
VIanna, que nao e repuh!Jcano lllstorlCo _e Tr:l.temos, portanto, de recuperar o per
muito menos ainda jacobino !eroz e $angUl- dido, confiando no patricti:;mo de toJos, 
na1·io. n.creuitando m. estabilidade tla. pa.z e do 

Qu;tndo muito. s. Ex. pode1·ü~ _ter s~d~ um trabalho: tendo te em Deus e esperanç-as ua 
convido tiraden tes da. ·mo;u!'I'CI!Ht. (R.tsos; Republica. (JIL!ito be,n.) 
~;wito bem.) Sr. uresidonte, vou lêl' n!!ora o summa.rio 

S. Ex. Llizia. mn.is ainda: : 
à o meu discurso de li~je. ~ . 

I "\prec:iaçiio geral sobre o parecer da Com-
« A Guerra niio tem exercito. A Marinlla missã.o de Orçn.mento. , 

nii.o tem ~1.rmada .. A Fazenda nilo temd!nheiro li E:>tudo sobre a altel'ação dos direitos da 
nem credito. nosse tarifa. :le modo <t se accor·d.ar·em mais 

Ao obras l)1.lblicas p~1.raram ! com as -varia~ôes da nosstt moed;~. 
As despezas cresceram despl'oporcional- m .Justí.fica~iio de um<t emenda sobre o 

mente, o deficit tomou-se! condi9ão normal, o imposto de 2 1/2 "/.,sobre uividewlos. 
a receit;:;. vae de~cendo contru. a expectati ''t 1 v ReYisã.o das tarifas aduaneil•as. au-
dos _mini~tros do Tlt0$0ur·? ·~ . ;;m~nto do impo:>to sobrE: hebichts alcoolicas. 
· St. estas ero.m as _condtç~es do Bra.ztl, ~r·· y Augmento do imposto dt! piw.rcies e 
:pr~s1deme, t~os ultunos d1as d<1. .monarcltm, llloc3.s, dest.inado á.s .c<.t :::as t1e caridade. ldem 
es1 a Rcpublwa. encontrou o pa1z neste l~e- (lv im-posto sobre bter}as. 
:plorave~ est<tuo, recebendo apen~\S U.espO.J?S Yl F••lsiticat;-ão do;; vinhos portu~uc-zes. 
amesqumk1.dos. homens sem ie e sem d~,il- Vll Conveniencitl. de um tra.t,rulo de com-
cações, quem se julga com direito ba.sc:wte mer.::io com a Allem:tuha .. Portu:r:.J.! e Chile. 
pára Yir pergllntar o 9ue ,já. _se tem feito de VIII Entreg-a. do imposto de tr•;utsnüssü.o 
mel~1or de ~889_ para. ca '? (Jlmto. ue;n.) . de p!·oprh~dades e de indust1·ia e prot!ssües á 
· Amda nao e tndo, St•. pre:>tdente, o p:trz 1\Iunicipalidade do Districto Federal. 
carece saber a opinião exacta. dos ultimes - • ~ . . • b" . rr. 
tempos damona.rchia, pela :propria. palavra Um ::;R.. DEPu'L\.DO-E um ~no pro,ram-
dos seus geanLl.es criticas, pelas sentenças de ma. 
seus mais rcsneit:l.veis juizes. O SR. •. Josx~ CARLOS-Si conseguir executal-o 

« Despez<tS inquieta.ntes. cre':litos extru.or- todo, darei por terminado o meu compro
clinario e sup:plementares illegaes, e:>creve misso uesta ses~ã.o. 
Ferreira Vin.nn.<\ em seus Li!Jetlos Politicos; Sr. presidente, quanto ao . parecer da iJ
para P<l.gar .01Jras custosas e innuteis, sem lustre Commissão de Orçamento, é agrada.vel 
consulta do contribuinte. · ·- dizer que nos Archi>os desta Cam<tra não 

O P:útamento anuullado. serã. facil encontra.r-se il'<tbalh0 mais cuida-
A u~urpaçã.Q tinha devorado quasi iuuo doso nem mais cl~eio de medi~as u~eis, bem _ 

e reclamou a.ind~t. ·O trabatlw e p~u·te dJ.s demonstraf1os e cu.Ja appi:'Ova.çao se tmponhs. 
ecoúon.li:l.s do contribuinte foram tl~,tnsfor- ao Congl'()5SO N:1.cional. ( .4.poiado.s.) . 
madas e1n sub.:1idios. ctn.pas, raç,ões, gratiri- Li com todo o intere:;se este precioso p::.r.:
tificaç·ões, or-~enadvs, peu::;ües e go;•getas cer, que só por si attesta a cornpetencia . do 
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seu o•)ero>o e illu81:J'<1do relator. o Sr. Ser/.e
cdlo Co::re:l.. e conf~sso il Camltra que sem o 
:mencil" cou~trangimento lhe darei o apoio da 
mlnlla palaYra e do meu Yoto. 
.. "Xão obsb.nte, ouso oiierecer alguma.~ 
<!mendas. só com o fim de completar o trrcba
lho da illustril.da commis~ão, que pal'ece ter 
deixacl.o muito de proposito algumn.s abel'tls. 
para. outros mais decidido~ entrare!n e am_a~
:r:n'>)m. o-g\üzo ao ga.w-eomo ~e d•z em g1Ha 
no nula r. (Ri .• ·os ) • 
- Si assim fur, como creio, Sr. pre~ideúte, a 
Camara Yae .-er· qnanto'> guizo~ 1wetemlo 
amarrar. 
· A alt<;>raç~o dos tllreitos lle nossa taxif<J. 
accommoàadat.la à.s Yariaç,~e.,da:nossa moeda. 
isto é. calcul<tda a.o cambio de,J-1 em vez de 
2~, c·omo até ng:ora., é medida 'line se impüe 
nor cem numero de razves. 

· - A i\ltútl'n.un. commis~ão tiesenvol\·id~mente 
demonstrou essa necessidade. 

Eu ~pena~ p.:!ço íicet'':':t p:1.1·2, cornpletnr o 
~u pei!~ameuw, propondo a seguinte emenda: 
q_ue "'~' pela ldturt\ ;\ Camal·!l. Cú!llprehendera 
a.-s ~1.1as ~-ant.ngens. 

ICME.'\DA ll. 1 

tol'Jli\ "- cobrança de;;se imposto ã.s com· 
uanhia.s com sede tambem nos Estados. 
( Apoiwf o.L) :: 

Por as~im emen'!er, o.1fereço, Sr. presi
dente, a seguinte emenda: 

«.·\.ú 11. 32 do arE l •-O imiJ<ist.o de 2 l / 2 o j " 
sobre dlYidendos dos titulas das sociedades 
anonymo.s seri cobrado ~obre todas as com
pau h ias nutionaes com séde, quer no Dis· 
tri~w Federa.!, qllel' nos Esta dos. 

S. R.- Sala. das sessões, 1 de outubro de 
1895 .- Jose Carlos.r> 

E~tou d~ pleno !lCCÔl'do com :> nobre Com· 
missfto üe Orçamento, que repugna. crea1· um 
imposto sobre o juro das apol íces. 

Qwllrtuer ímpo5to neBte po.1•ticula.l" .Sr. pre· 
~idente, a meu wr de;;natura a ••police, q_ue 
e, e deve ser um titu lo priviiegiado. (:ilfuito 
be:n ; fiJJo:ad&s.) 

Ao emi~til• apolices, o Estado não gat·a.rite 
a época do resg-ate, mas g:~rante o pagamento 
ponmal e integr<~.l {lo juro . {;ti )o:ados .) Si o 
E;;üvio, sophi,;ma.ndo. c~t'l.hclece agora um 
imposto sotn·e este .iuro, f:tlr.a a ;.u:~. ]Xi.l<lvra 
disütt'çadamente. O imposto neste caso equi
Yale e uma reclucçii:o furçada c estt\ a. uma 
\xmcarrota. (Ap~iad o$ ; t;·ocam ·.<t npm·tes.) 

., .\c~1·e~~onw-s2 ün,le conYi('r: X as taríli.t.s St·. presi:Jente, pela.> mesmas razões que 
alluaneira~-T1t:ms-.-\s i'racçGes JUeno1•es de a.presentei ,·l emendu. n. 2, l'elaüva RO im-
4. rei,; lí:\S ta-:.:.as n.te I:) L'etS iiel'àO desprezo.:.!n.s; i~t:OStO de :! t;2 "/" sobre à.i\'iden~os dos 
as dl) -! r~is a~e 9 l'eis ~eri'io addicionadas tuulos U.as soc1edades anonymas n•H:JOnaes, 
com \i 10 1'eb. ,\~ Ü\\C<;•::Oes menm:e~ de 40 reis [ ,,ffel'e.;o ~, c"nú ~~1·a ~ão da _C;.mn ·a o~tra. 
nas La:üt.s su~<'~·l.?n:~s a IüO_ se!r~o Lle~pi·~- eme:nd~ :·e1::~~u~e <ts companhm~ estrangmras 
?:aJ~. As tle 4.•.1 re1s ;HC 99 !'"'ts serao C(,m:.u-, e B,1.Uco:::. t-·':1-'owdos.) 
r.a,1a.~ como 1 i) i) róts e e.s,im n.Micion~1.das .' . Pe_ç-0 ~· i~l~str~ co!nmissã~ ) uBti?l. pa_ra 

·-,. 1., ,I. ~ .• ~- .~ 1 1, ... _ bro !e 1 ~9~ _ todo::: e ,L ~<.a e:,pem.l atteuç,ao para esta 
~·.• ~ , ~- se.-~oc.' u~ ou'" ~ " <l. em,en•Ia: . . .. . 

.la.N c({ ; ' /Oó." I 
,Q .. - u·, .. ·--~ - .. .. ,.·d,': t , ,.., .. . <<.1.o_art. 7"- Q!Je diz _u.s;;im:_-F'i~.a. e:s.ten· 

.::":;- ':.1. ,.~~J':":-'.'~0, ~ ... /.~~~~ • u:;, ' 1f . ;:~ Sl'I'O ;1::; companhws estrangcm;s e flancos, 
~::J: ,~:'.z • nh.tcc ?~~~·\;~.do,. n~ .. ~ -~ 1 '···1 t•u,j;:s iili:H:s teeiil sé 'e ao Districto Federal, o 
t..th C\. h[L 9ctrecemo~ l.cC\JUlni~lt cCffi,lú _C imno~to de 2 l!Z "[o Stl.h·o <li\·ide nuos. c•c. :
t:.'a~a.llw : {~lzer lmra e sunplesmente a cou,;a. o.eê;·e~cente-~e· depois rl 3.e p::tl:n·l·ils-Districto 
C·)l!,o cl!::t e .. . . , . . F'P.:leml e no' Est1.dos. · 

Quantn ::·1 nnposw 1le ~ 1.:? '';o sobre àt'l'l- · 
rie:) J.os do:; r.i tulo~ d~\s ,•om paullias ou S•lcie- Sala. dai' S (·ss(i~;;:, l de oubbt'() J0 lSG5 .-

·uaJes «nOn\·m:t~ com ::~de :10 Districto Fedc~·al h:;J C<vl o.>.» 
a. :Eus tmd:1 C()nHnb~uo ~stucou ne:;te úis
trl(:to. 

.\ creàito. S1•. pre5i,~ente, ~ômente pa1•a 
que outl'8tn amc.rr:,sse v guizo a um dos 
gato~, e prn;mzc.:;;:e que este imr>Osto se fosse 
exi:ensivo ;c\ls Estados. como é de toda. a. 
j llSÜ~ct. (.-ipoi•ttlo< .) · . . . 

A renda provenierrtc· deste imposto é da 
União e p:Jrtanto cteve ser cobrado em todos 
ô 5 Estados,<:> JJã'' sómern.e no Districto Fe·'er:il 
a menoS. que não se {!\le\ra. esta~leccr (\UO a. 
:;ua. applicaçã:o seja ]l:'i<ativa. desta cir
cum~cripção. (3l<dto batlL) 

.:--ãc 8endo is-:;o acceita,·ei Hem con>eniente 
dos interesses geraes da. União, forçosa se 

Yê V. Ex: ., Sr. ]Jrosidente, q_ue só estas 
sin1ples p;Ua,-ras -nos Est~t-dos - -podlu. ter 
sido ~ecre,cenwht pela prop1·ía comm issão •.. 
".\,ía;< elb. não o iez. s~. -prt>Sitü:nte, de mli. e 
11ão e a primeira vez que assim 1n•ocede. 
Yi t"e indi::;posw. comnügo e P"'''" me cas
tlgal' deixa-me estas e ouüas J.lt~bendas. 
(N.iso.) · 

U)I SR. DEPI:TAPO - Y. Ex. estó. fe l to com 
a cOnimi ssi.i.o. 

o Su.. JosE' CAR.f.OS -_Póde ser, e si e para 
bem ue tQ.dos, porque não havemos· de cami
nhar junto~ e dividir o trabalho coliforme s,s 
forças de cada um 1 (Apoi().dos.) 
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. Ch0;;o. ~r.: president~. ao capit.~llo re~a- 1 derá a_ Ca!nara. que o total da rend:>.. que cal
ttvo ~ 1'ev1sao das ta.r1t'a_s n:dmtnen·as, m,:! culo neto e e:x:aggerado. (.-lpoiado.~ -) 
quest10navelmente_ o mats Importante do' Quanto a. ce,.,ve1·a nac·o 1 1 s. -d- t 
Orçamento da Recm ta. ·! - . . . . :- · 1 1 a · l. :pres1 en_ e,. 

Na impoosibilidade de ser presente nest..•' :~'\0 ::-~ro dlfllct~ obter:-se u~a _renu~. ~uper·1?r 
sessão o trabalho completo da Conunissü.o Es-! ~ob~~~~~ conto:, com todas as lmper.elÇ\Jes t.a 
pecial ~Ii:x:ta do Congresso, para ser e:x:ecu- i '"~ · . . 
tado n.o e::xercicio .de 1895, entendi, Sr. presi-j E derp.ats,_ Sr. prestdente, o ~mpooto sobre 
dente. desde jit apresentar n.lgumas modili- a. cer·veJa nao vae amofinar o pobt·e nem 
caç~ões na actual tarif.•, que não alterarão ele pesar sobre o tra.l)albador que, e sabido, prefu
certo·o plano que nos ha d::! ser a.presentado, re o :>eu vinte1~ de canninlut a um copo ua 
ao pa.sso que uma vez a.pprovn.das nest:: ses- saborosa Bal)ylom~. n:t pln·~tse dos enten!!idos 
são, muitolucrarú. a renda aduaneira no pro- ou_ um clwpp.f_mw:e, nv, gyr-1a alegre ('os haui
ximo e:x:ercicio. A pl'opria Commi~são :'IIixta t11ees de conleltarJa::. \,.4.poütdos.) 
e sabedora r1o assumpto de que me ...-ou oc- O SP ... Joio Lor r:s-V. Ex. falla por ouvir 
cu par e com a. sua licença passarei a justifi- dizer. 
car a se:rninte emend::t : 0 s J • c E' · 

. ~ . . . . R. OSE ARLOS- . por ISSO mesmo 
« j_n. Accl'escente-se-:-De .1 _de Jant-Jro ~~e que não receio que o ::.•aio me caia em ca~a. 

1896 ~m rle:tnte, n, cervc:Ja faoncr.tdo no_patz (Riscs.) 
paga~· ~L um rmposte do COl~~umo na razao de O imposto sobre bebidas ei'pirituosos ou 
60 re!s por ll~ro ou 40 rer~ por garrafa .. co- fern :entadas. Sr. presidente, é em grande 
brado por m~10 ~e csta~plllw.s. ao :;ahn• o numero tl.e paizes o mais produclico, e em 
ptoducto da~ fa.br1cas naclOth:es. outro em um dos ;;uxis productivos,notando-se 

Art . A tua. sobre a. cerveja estrangeir~'l. que ell~ fornece uma. renda incessantem_ente 
col1rada nas 1\llandegas serú. eleYad~ a lS200 progressrva em todos os Estados curopeos e 
por litro ou SOO réis por garrafa. - nos Estados uuidos ch America •'o ~\orte. 

· Actualmente elle produz annualmente (ao 
Sala das sess0e~:. 1 de outubro de 1895.- cambio · de ll cL)· 4.00 mil contos de réis na. 

Jose Cn1'los. )> • França, G::lO mil na Inglaterr:L . üOO mil na. 
O SR . .To,\o LoPES-V. Ex. acho. que o im- Russitt, 420 mil nos Estadost"nidos. etc. etc., 

posto cobrHlo por m('iO de estampilhas. a.o sem contar q\.le alem de~~:ts quoin.s arreca
sallir o prc::!ucto da-; fabl'icas. é o 1:1eio ma i ~ daclns · pelo fisco nacional, as bel.JidtlS fermen
pratico 1 tauas íomecem ainda. larga ren·la, ti.s munici-
~ s~. ~csi:: CA.-:r.os- Creio que sim, e ni'i.o ~~ll,ída.d~s,_ po~ -~~:e\~ .. de s~br,e ·t,a:x:a~, c~ntes-

sera dtffictl mostrar. ::>H~~os a...dtctonae_~ o,, r.npo::;to~ e::,pC~Iae;:-. 
_ . . . ·1 r.m geral os tmpostos sobre l;elmlas reca-

0 S_r. .. .lo,~~ L~~r-::; - Nos E_st~dos D_lll(ks e l1em principal;nenh· sobt·e ac21:n'jn, o _alco~l, 
o moto. mat:,. p.-at1co eiTectt>-J.n;ente, mas a :l.guaruente e as outras belmhs cUJO grao 
entre nos sem.? alco0lico á fortemente ele,·ado. A taxa sobre 

o Sr~. JosE' CARLos-Por que nU.o? o~ ~-inhcs puros é por quasi todn a parte in~ 
Sr. pr•:si:i.ente. para. que a Cama~·a e:onhe<;a Slg-I_l:ficant~ ou mesma. ~ulla. 

1
• 

appro:x:imatlamente até onde pôde lr' a renrla No Braztl. Sr . . p;.•esJdeme, t.a-se exn:cta.
Tll'OYeni.et:t:: do __ imposto sobre a ce_neja. e ~nente"' ° CO!HrarlO:."'~ ' q\;e r~\·e~'\que .~mt!~ 
ontms t ~ c-b:das terment11.rlns e :1.lcüoltc<t8, eu ~o~ e:-50 J>On_to de:'!~"·\ o no:,.o o)~tem,, t!l 
direi c!c:>:te jú, ... e -sem l'P.:~ e.io de me a fastar O~ La;:~o ·e . tao defeituoso que Lc·m se pude 
mu!to r.ht n~rt!ade. que só o imposto que pro- dt~:r n·~·aclú;at.. ,• • . ' .,, ., .• 
ponho d:.1. cet·vej:t est:·angeira. prod mira 110 .· "fbe-,e, ~-' p1e~t-d~."1t.e~ ~u:1"1. ~e:;~?'-·~n.' o 
minimo um~ rentin. SUllerior a S.OCJU:OOU$ no •m·1?; ma::..~ c~~' e.J:.:uO.~": ~e :.:no~J. Y.~'em 
futuro exercicio. lhe u~- 1:1 u pnrneuo b~IJO (~~~oh_~on:QuanLo a. 

Sem contar a ct~rv<Cj :~ que entra em lJat·r!· ctn·ev:sta uzada: pelos gaulezes .Ja. tos~e um~ 
ca::; no porto do Rio de Janeiro, c somente espe~Ie de cer: eJ.~ · , . . . _. . • 
em c:tixn.s de qu;;.tro r.l mias de garraf~·-.s. cujn. . O ll~lpc:~~.o ~~lhe a ce~~~~a (-St_a es~r;e1e· 
média atmual ue 89 a 9'1 foi de 51.620 caixas C!Hlo n.a. l_umç.a desde HJ.;), e pode ~e,_ lan
ou 2.4iS.l92 garrafas, multiplicadas por soo çado ae drversos modos, a saber: • 
rs. dú. total de l . 98:2:553~:600. 1·', taxas sobre as roaterias primas ; 

Si u~sta, :prpporçi1o, Sr. pre:;idente, apre- 2.", taxas sobre e fabricação; 
ciar.:..se as entradas no Par<i, e Amazonas, :3". taxas sobre a circula~ü.o e consumo in-
onde o consutno é muito éaior do que nesta terior ; , 
Capital , e o que se passa nos portes ele Per- 4", taxas sobre importação; 
nambuco. Bahi<1, Maranhão, Santos e ~m 5°, patente ou taxa para adquirir o direito 
quasi toüos os outros da União, comp~·cl1en- de vencter o :producto. 
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"t:~m ce"b• rJ"i7e« e.•Fio a(1o,,t~das aoen<>.s! O Sn .. rolo Lol'<:S-V. Ex. das.•ific:t o Yi· 
dt,;s ott.t~e·~- .. v;;~s -tt'lX<~ ; e;n ... outl•os ·taaas ! nho de clutn,:p;gne como ~ualq:J.er ou tro vi-
ou fltt<l8l to(<as. ' nlto espumoso' 

Sr. pr~sid~nte. :1. C:t.ma;'~ rnc dt>s.:.ulp~rit ! O Slt . .Tost:: CARLo:;-Niiil >:l"jO inconvcn:ente 
si estoti dí'$cenu(l a estes. detaliles. que jul~o! a.!~um. um;L _vez l!t•e !J~.Je em ât;~ o clwm: . 
nec•?ssar·:os :p~r:t. jtlsiitic<l.l' a emen•la <! ':18 i ~::gu~ verd~d(:ll'O: .. o g_en.:m~?:. q~•m:o a.q_m 
z.pr~seniei. ·~ mo;:t.!-at· que es•e tmp~to rJaO I h:m e em qaaut111ode Jn~•gr •. ncan,e, ~ o. que 
póde ser ab;~.ndona\lo t;or nu:;. (:1;i.iarios. ) \se ven~e n_o gera. I C?tno •:lat mp<lgne e cd~, 

• • 1 •. •• • • •• • 
0 

~... _,. , , ~ ! ou ou:r-a ti~Jma. de ,_gmt! vnlor. O conslum-
A!e,u. '. M ~x~s rn~l t~ad.l.S · ::.. · . ~re:. t:~.e~·:· : ,:lor paga como se est:ves;:e bebendo o genumo 

as ~iU!llCtpa.h(.:t(,eS amua cúb!·;•m ll.lfOS<·l~ e:-·11-cuce Clicot ou llU~~lq,:er· outra. m>tr,~1. de 
pe?i;\CS, cc•mo_ aco~nec_e em P:l:rtz, que a. cer- j nomead:.t. mas 0 tl;cu cobra como se Lbsse 
YeJ:!. pag:~ ml\:s 1~0 l'~ls por l!tr:o. _ . drog<l. (le.carregacão. 

Na maioria. dos e;t;o~ :t~ 'Pl'll!Clpaes ;m.:as \ o mesmo arontece. Sr. l)l'esidente, com os 
q'!e _!Je..~m ~ol?•·e a. cet\"('J" recahem !>o o•·~ a! licore8. a.bsvnthos, k il'S<::h . h!'an;!y, ek .. etc .. 

· faort1!3ç-.ao no l!lter·;or e ~l1bre u. nn~0~"-"1\~IN· 1 cnm os vin.lws de avv.' d?.S dive~s qt~~li-
E' o c~so d' . l t'l.l in, F'rilnça. Amtt'l:\. ln- I dade5 que s:1o importado:> em C<l s~a:•ia. com· 

glaterra, Sui~m e Be!gica.. I mum e · a.q_ui entã:o engarrnfi1 1os e cnc:üxo· 
Outr~:~ nze:; :t taxn.mn.i:; fo:·te e a, que in- j mdos com tocos o5. precci·,;.l;:; ela a?te .IJ:~.ra 

c\C.e ~obre as :nater1a.s prima~.cmprega/us na, ~erc~ e!1_tr~,~u:>~ _o.o conHl.IT'/.0'' como ~:meles 
:t"J.hl·ic:H:iio. \Hol!amla. Ba.vie : ·~·. Pru~~ia, eü: .. I .:o _es.1·~nge1~'o JO. eng:,l'ril.•_;;a.os e por canse
etc.) Em fim 11c>S E.stt~.dos Dniclt's :l. princip;ü j1 ,'!~m~te ."e~d!d~: como se }l•~sem .. ~go os 
·t&:;n. é a de.c!;·cul<>Ç21o, ;nrecacad:l 110r me:o dtre!to;. e!l. dO•J10, como e:x!ge a t:l!lla :pam 
·de enamp1!has. que se collam ~os YC!ume~;, :.aes cases. 
€tUando ~te:> ~<lhem r\1.:.:: fi:.brlcas. · Comprel1ende a Ca.m:tr::~o qu~ neste negocio 

De umn. e de outra . .fó:'mtt, Sl'. -pres!dente. o unico q;,1c gsn11a é o. irnp·:d .'1.dOi\ perdendo 
a eerv€'.fa. e ;: t;i produzindo 1\r.nuaimente <:c ;oca ·o fisco a c!iiferençn. do~ direito~. :perllr:.n<~o o 
dE> 54. 000 contos de l'lãi:;; p:m:t. a. A_um•üt-Hnn-~ consumir!or o. di:ll'eren~;;\ po.ro. ma!~ d~ 11reço 
g1·ia. : .J5.0ú(J ra.r~\ os Estr..dr.s-"t;mdos: 28.000 r,l)rque ra:tlrneute eusta o gencro M ;mpor· 
r-c.ra' a. Frenç-u.: JSI) .r.·Q~I p:n'(l a. !ngl:l't<lrl'O. e tatlo1· no Brazil. 
não sc:l'á. p:1.r:1 desprezar que produza uns 15 Pos;;o àa1• tcatemu!lho â ~mara. do que 
ou ::o mil p:u·~ o Br:tzil. I e>tou rei'erindo pm•que lm mais de cinco 

Kão wm á lH'üpv5ito ngo:·a.. Sr. 'Pi'esic!en;.e, ;um os <'l.~s!sto uns n,,clts Xct.::iol1ar:.< á ~nh·adn, 
emrnr em estudo sob!'C o HE';!Ul n.rm'nto pnra ni\o só de bebid:ts alcoolicn.s nas con•1içues in
a cob:·ttnç-J. de>te imposto. Tud.o :t :;eu ten:pu. •licaolns, assim como milhC\iro:; de euix;ts des-
(Jl; :iw !, .:111. J armatla.s e ji~ ma.rc.~da s :t fo~'O. 

Pa.:>::n.rei a. cC'nsiJer:1.r, s1·. pre:>idente. os Tambem tenhorecebitl..:; mHheirosde caixas 
motit"vS da. apr-~se01uu;ã.o d:i segulntecmúnua: de tyj:I03 :.lifierentes cont:mrlo dü<!rminn.uo 

num<:ro lle ;;o.rr:~li1s n\r.i:•s com. seus compe· 
- «.\.o n. 9-C!:t~.se 9. n. l2G-LK~o~·e~, >i- tentes mpot~s de p:llb,,. pnra. :t.•1Ui·rece1Jc:-rem. 
nhos e~pt:mosos, tle rlua l cp:erctuallc.!?u~. como dl"(\!!:lS u!J Yttrio . .,. antc•res c tlc r1wilidn.c:les •~· 
a_'1.e ·~'b:tmp.1g:J.e ~~q~alquG r q;1e sc.J:~ n llCc1!1· rin.das. 
dtcwnnmauto :-.. ;.~6,~! por lnro, 1sento de o que se dú. Sr. presiticnte. com <.!et't:.l.S 
qu;~ei'Q\l~i.' ::t1J~\"~On:l.e:> . . . 1:-ellidõiS akoo~iéa.s, a;.rm1s ;razosnz e os cho.-

-~ .· ~ •. 1 2 •-L:·:!'H!:l~·s ott ,bel)!(l:ts alcool•c3s. l m:v!:~s ;~pp<~titivos. twlo manipulado n~ 1il
l~-~~ :: l\~syntno, I"':~u·~'~o?l · bJ~~n<Jy.r~ttt~. bricas e diStill:JCÕeS nttciOtl3.ES. qu:'?rl~ não e 
'· t.·k~· . aguardente ,la Jama.1ea ~-outros Jll O· prcpa;oa,lo nos immundt)s labora.iorlos mstal
d~ctt..s :;emelhantes, marca.ndo_ :.;-o ou ma1s de lados no~ runrio.s <las t~scas da Cidade ~o\·a, 
2<> gra~~ no n.lcoome~ro ccn tesnn~.l: qualquer tambem já 0 mesmo ;tcontccn CD!11 certas 
que,_s ~il," a. ~r~:~de~_cta ou acoml~ct?nament.o a;;uas perfumosas e oleos medicinaes .. 
-:-1~8, ~ ~ pot lnr o, ·~_ento de q_uae~q uer add1- o C(•nsumidor é quem paga e o Jisco e quem 

. . CIOUaes. • . . . . •a.e no embrulho. 
G~neb:os-l:f por I;tro, !Sênto de (luaesquer Podm·ia trozer ao conhecimento da Ca.ma.ra · 

ad<!lClOLJ_~es · -· • . . a longa histo!'ia. da fal.sificat:.áo das bel,iclas 
1 
N · 1-:~-:V mh~;; p~ros. lSto e, que mar- alcoolicas .entre nós .~ ' 0 que se tem feito tão 

qu~m meno~ d~ _o g-r,t.os. no nlcoometro ce~- bem no estrangeiro. ma.s 0 tempo não per
. :esrms.Lou ~e ,,ay~Luss_tl~, q~uil. l<j~er ques~{a. mltte e eu quero ~ontel'-me_ dentro_ 9-o p;:o-

··· _,,_. pr~~de~cm. e acouillcwn .. menoo-:::~00 re.s gramma. qlie traem . ·· ·.: . . · · -• . . ,._. . 
po,· ~rtro, 1sento de q uaesq\\er n.U.~1<:1onaes._ . . Por to-das ·as .razões que acabei de expôr, · 
• ·. sàia das sess-ões . . J de_ outubro de IS95_ • .....:.._[

1
é
1
.'
11

asqu.e apresen ... _tei as emendas que _ .. _f<~ram .. 
.. · 'Jo;J Cã.l'los :» · 
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. En t~ndo, Sr. presidente, que (I,S 1Jebidas 
tucool!cr,s devem ser fortemente tributad:~,s. 
(:1?Joiados.) 

- E o exemplo nos vem do outro lado do 
Atlr,.ltico. 

A Franç:o cobra a-Ctto.almente 156 rt·. 25 
por hectolitro de alcoot puro fàbl'icado ou 
imnortado. 

do alcooJ; cuja progressão é incessante, ape
Z<Jr das aggrava(~ões de taxas. 

Tal é a. for\:..'t do vicio 1 

Calcul~ndo em moeda b:;-azileíra, ao cambio 
de . ll dmh~tros, as taxas e:;tal;elecidasnos 
pc.mes mencromtdos, teremos por litro de al
cool puro: 

Ã exportação é i'r·a.nca. 
A Fr·ança,que em 1859 r·ctirava do imno:;:to Hollanda. · · · · · · • · · • • · · • 

sol::l'El o alcool e bebidas alcoolica.s o.:penàs "4 Russia · · · · · ·. · · .•...... 
2$100 
::!$000 
2$~00 
4$000 
1$'200 

roilllues de francos, 30 annos depois arre:a.- Estados Unidos ........ . 
Java 249 mUhUes, isto é. dez \er.es mais, Inglate!'ra .. ~:~ ......... . 
~pezar de ter-se elevado no tl'iplo a tax~1. uo França.················ 
1mpeost.o no mesmo periodo. ~ . . 

-~ :nglaterra cobra 477 f1·ancos por hecto- r .O! com estas bases, Sr. presidente. que 
li:.'i'o de ~dcool puro. ild.lricado ou importado propu-: o augmcnto ~esde já df>:S taxas tle im-
a con~ar de 1862. para cá. I portaçao para as be.bidas alcoollcas, indicadas 

. ~ -,... • , . . . . na emenda que apresedei. 
A.ll.e_Ioimeute a. taxa era · ~r. presid~nte. sinto q_ue o tempo corra li-

:3.~3 francos pela lei àe 1825 gemo de mais e que não possa ju:3tificat· mais 
00

6 » » » àe 1830 alguma:; emendas, todas no sentido de au-
374 » >} » de 1847 gmenta.r a renda. sem vexame para o contri-
381 » » » de 1855 buinte pouco favorecido da fortuna. 

Qu_anto aos direitos que paga o Yinho puro 
. Apeza1' desta elevaç,ão im:port::mte e con- de uva. commumente chamado vinho de 

t:nua. o cor.sumo do :tlcool n;J, Inglatena. tem pasto, entendo que deve ser reduzido tanto 
augmentado consideravelmente e sem inter· quanto nos for possível íazer . . Ao mesmo 
n•.,)n'lo - tempo que devemos uggravar muito e muito 
• "'i-r~je; Sr. presh~ente, a rend:>.. ào alcool o vinho artificial. principalmente o que nos 
prod.uz na. In~laterra mais. de 500 milhões de Yei~~ d~ ~str::;.ngeiro. (..:lp.oüulos 9eraes.) -
frane:os por anno. Nao ~ .JU:Sto que estt?Jamos a proteger as 

Nos E:;tt~dos linidos o direito sobre 0 alcool drogas 1mmtmdas que nos l!lttndam de ·· além
é de 245 francos · por hectolitro desde 1875 · mar, com o rotulo de "'inho puro d.o anno do 
a.n,t<n:io:_lr~ente pela legislação de 1864 tinhà I na;sc~me?-to de El-ReiNo.ss9 Senhor _e outras. 
s1u.o GC o4o francos pa.1·a prover aos apuros orJgmalldacle~. quando e tao bom Frltz ~Iack . 
llnancei:i:os produzid-as pela guerra da scpa- C?Jl?.O o !hbricado 11a rua do Passeio ou nas . 
raçü.o. distlllar1as da Guarda Velha e por alú além. 

Em lSSl a renda. deste imposto foi de 349 ( .. Apoiados.) 
milhões de irancos e o consumo tem sempre S1·. presidente, aqui tenho para lêr.á. 
augmentado. Cam~ra. documentos de · ma1or importancia .. 

Nu. Holl:1.ndn. a t.1.xa act":.w.l é de 239 francos publlca~os ultimamente em Lisbútl., pOl' onde 
por. hectolitro. Em 1872 este imposto pro- ::~ficara sabe!ldc até ~ue ponto chegou neste 
•iuzm :3-!.000.000 de francos · em 1876 dá-se Rto de .Janen·o, ma.1s elo que em nenhum 
Sr. pre...;idente, uma. ele,:J.çã.~ t1e oito francos out~o porto d? J?razil. commercio de vinhos 
e 40 ceutimos por hectolitro na t:>..rííã.. e 0 porwguezes Ja.lsificados. 
imposto pr·oduz 42.000.000 <le fr'u.ncos no Estes documentos fol'am a-presentados âs 
anuo sr:·guiute. contint}ando a pro,.,ressão até I co1·tes na sessão legislativa deste anno pelo 
mais ele 50.000.000, que está hoje "'rendendo. ·!'ministro _e secretario de estado dos negocies 
o que representa approximadamente ;:i. estra?getros, . soh co .ti.tuJ.o- Negocias com
qu~rta par~e da receita .tota.l daquelle paiz .! merc~aes e . co~suh.\l'es - Secção UI, com-

Na. Russra, Sr. p1'es1dente, verifica-se 0 mercro.de vmho.:; pqrtuguezes. . _ 
mesmo facto. As taxas se aggravam e 0 con- Con~em, Sr. pres1dente, a cxpostçao cla.ra 
~umo augmenta, augmentando o producto do eco?-vr~cente do quanto P~rtuga.l tem sido 
1mposto do alcool, que ha cinco annos rendia preJUdiCado na sua roputaç:ao de exportador 
725;000.000 de francos e hoje quasi 800.000.000 honesto de vinl1o~ portuguzes no .Brazil. 
por an_!lo. ·"' . . Ba~ta.; Sr._pres1dente~ pa.r-a. definir oque· 

A taxa na Russia é de 22Tfrancos :por 1sso e, repet1r as palavras de um dos agentes 
hectolitro. · . · consulares de Portugal no·-BraziL 
- ·Felizznente:para. o--fisco, infelizmente para •··· :4=0 .. interesse fascina em geral o· commer- · 
a saude e a moral publica, Sr. presidente,\ cio: ag:ma.ncia para. ·a1guns -·esta_,. ·acima _dos, 
estefacto e .geral,_caracteristico do consumo brios .patrioticós.» (.l'IttHo bem.) 

.:b 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 2710212015 15:43- Página 35 de 6 1 

24 

Neste Ji·rro que aqui tenho: Sr~ p~J?sideote, o cousul port uguez, na. Bahia., Sr. pr esi-
e me t"üi l'Cmettido de Portugal, verific:J.-se dente, ainda. é mais cla.t•o nas suas informa
que só no aimo de 1894 sahira.m Llo porto de ções. S. Ex. diz que d(l Porto e Lisboa se
Va.lencí<l. n:i. Hespanha, par:> o Rio de Ja.:1eiro guiram prep::.ros e peswa.l pratico a. confec
com c:lrga de vinho lle:;po..uhol em ,·asmw.me ciona.r, tanto em Yigo como etu V<~.lencia.::ou 
IJOrtuguez, prc.cedente ao Pori;o, seado o vi· Barcelona. os vinhos desso.s localidades pelo 
nho de qua.lldade b<?J;tante inferior. os S\!- corpo, gosto e cil t• dos portuguezeg, iuclu~ive 
guínies ntwios·vortugueze;; . a. fact uro do proprio •asüba.me para. fazel.' 

:&!orcas Mc-.,·gc~rída, GlM d, Teatc:clot·a. T1·i- frente t• estes, vendendo-se aquelles po~ me
t!mplio, No-vo. Lide , Vm:ttll'osa, JfJseph'•!<t. A,_ no:> um terço, como dos r~:Spectívos preç.os c.:o
tla;)tico, Boa So1·~e e Jo ~.-a Jrc.; e. trJzendo o t.1.dos nas po.utas offlciaes des~a praça.. 
total de Z.l!IG :pipas, 2:2.0 b3.rris de 20°, 6.Gs:: O consul de Portugal, no Ptwâ. Sr . :~wesi-
barr is de 10° e 20.05{) banis de 5" . dente, diz, em documento oillcia.l que u.qui 

Ainda. rr,a;s, Sr. preslclonte, encont1'a·se 1.U!\ tenho, que, a.léro. da.s í'alsificaçlíes fei tas na. 
mappa detalha.rlo de importante cat•reg;~mento Emopn., naquelle Estado ha tanoeiros, que, 
de 1inllo hesps.nlwl que nos tr·ouxe em 11ão só raspam os lettreiros Ju~s1xm llóes e os 
agosto de l 894 a barca portu::;ue7.3. Mm·h de ~uh;;tituem. como tambem compt"<l.m vasi

. V~et.t que o recebeu no l)QI·t•:- de Allcante lhame jà v:>-2io de vinhos -portugu··zes e os 
.. · 11ara. casas d~t\\ pra~.a. . ·rendeta para :oel'em apro'Veitados, e:uchendo-

Consíste a rr~.ude arguida, Sl'. pre~ldente. se neHes vinhos hespanhócs, que tce1n em 
em que certos negociantes c~·mpm ,·inl1cs ba.nis propr ios ou cnti\o em cascos graudes· 
em He>-panha e os expor·tam pa.1-a os ~~1.do5 com a ma1·ca portugul'Za. falsi tica.d<-.. 

· --. do Brazif. sob a ma:rca de or igem l}()l'tugnH?_. Denuncia · ·a chegada do na:'i'io . PM acnsc, 
, ·· quer directamente , quer por na de Porwgal., procedente de Vigo com yinho he.;;p:mboi em 

O honrado Sr. Ba1·bosa Ce.11t~no, ~inda c:m' va~ilb:Js portuguez:\s_. · . 
dezembro · do anno pas::ado. dizh• do Rio dil A ind~. Sr. presidente,é o consnl portnguez, 
Ja.neiro ao SI·. ministro C<trlos Lobo r'.'.·\.Yila: no Rio Grantle do SuL que informa ao seu 

<~:O co~ínercio de vinho~ portuguez apre- gove1•no que hn. ate quem marque .c:s .cascos · 
sentr~, .. symptOi}lao> · ctnrissimos de'·declina.,.Cio cheiOs dessa tiúnltt liespt\nhola com 3. co•·.Sa 
ta.l que, si não·prove1'mos de remecl.io p1'0f!\- ; • oJ·ttlfJ1te~a a fogo ! ·· 
pto, em hre•e pôde clJegat•a. ser nul1o 0a in- Foi por tudo isto, Sr. presidente. q ue= o 
.siguificantt-; .como at!i 1Si2~ governo portuguez fez e~per!:r o decrew (le 

·· o·nosso commerc\o portuguez. nfioqucrendo 1 de s::.tembro de 189-1 e m:~.is 1;a1·de o Reg-ulli.
!)erder e~te mercado. cuja. importanch e mo.- mento de 16 de mais deste anno, r ehi.tiYo à 

· · ili.feStil ~ começ-ou n. m~ndn.r comp•·~r vi n ltos a fi:::ca.lisa<;ã.o tio írtbrico e venda. de Yinhos· c 
Hespnnlw e a preparai-os alE conYen!entc-- az~ites. 
men~e, e:s:portando-os em s11-guirtn pur:>. o ..\.inun. nJo e tU<!o ; c:u·ece fuzcr.se um tra-
Bl•azll. . . . . t:1do de comm(·rcio eu trc u Brazil e Po;·;:u-
c~rn ~reqttel:Cla ?hc~:ll~ <l._S A1tan<1.ega~ <lO gal. OU que pelo rilt-nO~ o COUíenic à~1Ia.drid, 

.. ~errn.er1o ~e mml_1n. JUl'JS4lt~.ao . .z:s:pee:al:npnte a~sign(l.(\o em 14 rle abr il ue !891 ~:ulre Por· 
ado RIO ae J;.mc;ro, na.VI05J?Ortug-uc~e:> .Pr<r tugnl. Héspanh:J., Brazil <? outrn.s na~c>', sejn 
~ent~s ue por·._m, hesp?nlwe::, mr.xtme de ratW~ado pelo MSSo go\"cruo, qn.'tnd•) & 
_\.al.enc1a.., con4uzu~u~ . vmho l!espu.n)J,,l. pel:t certo que ~ r1iiiposk}fl€S desse con .,.,~n io pro

_.m:.uor. p;;.l·te · cn~·tauc• por nogo.cuunc;; do t e;[em ctlicnzmente o conuncrdo licito cor,tr:J. 
"?m:to. ;o::-tl~ttr~n·e:.s f!UR, .r.e~ _dlr~c<a ~:~m í'r<iu·'es. como a que ac:ualmente empregam 
mdu·ec:.amente. de~!gn:!.m, a, pl':!He!t'" nst;l, nos mel'c!vlos h:•<tr.ilelros certos negociantes. 
como logai' de Ol'Jg()m, Porrug:t: 0~1 alguma ., , . . · c:: . " • , ._ 
das no;;lfas regiões vi o!1atc!ír ;w. r-·o:•w. llt.:t·,·l- , \ uu con?( n.t; ~- ~ 1. ~- :s~dentc, ; s ' ? ca.p_1 :u;o 
las. Collnr~. etc. As mnrca!:;ma.is ge:';.ll:nr:1; t (! • • o meu chsc._.J:>O, r.,p, t mdo .. as p.•l:w.a" .. \•O. .-·.·. 
<I.UÓ!Jladas ~ão <.:0111 :-tpytiili<là. por exem r, : o~. I f!l:ii.~tJe• ~~~l'>tt~ por~ugn!z . {} Cf)Dse~;etro 
Gonça.l>e~, S!lva, e~c., ou i nici n.es dentro d!:· ~lllLZ~ Rtbei. o, ao enc,Lrr.e,a.do nos. ne~oetos 
um triangullo, ou ile outr~. flgu:-n. :!come- t,r..termo de Po_rtugn! no Rto de Jano:lll'o, em. 4 
trica, ta.e:; como : AZ dentro de um tr.iruH;ulo 1 ue de:r,embro ue 11:!9 ... : . . 
ou o nome de uma quinta, Gloria, FJ.·elx.o, \ - « Ser!a. por isso de toda a. convenienci:t. 

. etc. . _ que o governo brazileil'O uão demorasse a.. 
A drú'erença d e ]!reços é tambem 3.precia- ~·a.tit!caçúo cle "tõ.o impol'tll.nte acto interna.

vel, accrescenta o St•. Barbosa, osno~sosYinhos ciona!, e neste sentido se servirá V. S. s ig.qi
co:mmuns,. ou , •Je .. p:tsto. não podem Bel' Yen- llcar ao M.inisterío da.S.Rela{:õéS Exteriores -o 

· - di.dos actUl por menos ·de 350.S a. 5'J0$ brazi- désejo e empenho do governo de su3.. IJlag~~ · 
- -- Ieir.I)S:, ,conform~.: as > qualici.aàes, -e , com1n·c- tade, ;tfiin· de se· pôr coUro ãt urú t t:atico frau;. ·· 
;,: .. , .hendidos fretes e direitos. · · ·c.ulento, não só ·. prejudicial á. venicultru-a 

... Os hespaubóes :por 200$ a 350.~000 . . · :portugueza.., como ta.mbem aos · eo~'llnlido:res · -·. .. . . . :. ~-- :- - - - -
:~-' -· - . 
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brazileiros, illudidos na sua boa fé. » (3It!ito I Artigo E' crea.do um imp.osto de capitução 
be1n.) sobre todos os cidadãos no Bl'a.zil, nacionaes e 

Sr. presidente, vejo quen. hora. está termi- est1·angeiros. 
n?-da e que~: Ex., no cu:npri_mento do l~e- § 1. 0 Para pagamento desteimpol't.q os d
g~mento, :ela. de cbaD?-ar a m~::_ha. a;~~n:,~•o dadãos são dividjdos em tres classes·(p:~, com
para~ que elle determr~a, p_or 1"~0 rcuttO~I,l~ l)OSta claquelles que residir•;m nos campos, 
da tr1buna. antes de !eferlr-me 3. outro:. povoados e villas; 2", dos residentes nas cida
por\~os do. rn~u sum!~ano · , . des; 3", dos cme resir1irem nas capitaes -l·-·>: Es-

Nao faltam occasw.o rle_d1zer a Camara por- tados e na dâ. Uniiio. · 
que entendoque sem ma1s perd:t de tempo se 
deve firmar um tratado de commercio com o 
imperio da Allemanha, com a r~ino de Por
tugal e com a. Republica do Chile. 

A mi2ha. missão por hoje e~tá termino.da. 
(Jlu:ito bem; ·i;;.uito bem. O O!·adoJ• d cúúip;·i

mentado J10í" llntitos S1·s. dept,tados c a~nr
çado 1l01" olttros .) 

Veern a :\Iesa,sü.o lidas, apoiadas e enviados 
i Commissão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 174, de 1895. 
Onde convier :-E' o Governo a.utorisado a 

conceclet• dispensa dos impostos de ímporta
ç~ão aos materiaes destinados exclusivamente 
á consteucç;:io de-Villa.s operarias-de nc
cordo com a lei munidpal n. 3:2 de 29 de 
março de J 893, e bem assim os f<J.vo1•es di\. 
lei n. :3151. de 9 de dezembro de 188:2. 

§ 2. • A primeira classe pa.g•\rá por l)essm-. 
1$, a segunàa 2$·e a terc:eil'a 3$000. 

§ 3.'' São ise11tos cJestc impvsto os cidadãos 
reconhecidamente indigentes. 

§ 4." O pro-lucto deste impnsto será exclu
sivttmente applicado ao resgate do -papel 
moeda da Uniüo, eíl'ectnado na Capita: Fede
ral e em to·1os os Estados nu.s epocas mais 
convenientes, determinadas pelo Governo. 

S. P .. -Sa.la. da.s s~:ssões, l UI) outubro de 
1895.-3Jene:;es Prado. 

Ao n. 9-Clas:::e9·' n. 126-Li.cores; vinhos 
e~pumosõs, de ,qualquer qu<\lidade. como a 
de chu.mpa.gne . e qualquer que se,j<t o <\condi
ci.onamento-3$60:) púr litro, is"nto de quaes.· 
quer addicionaes. 
- N. 127 -Liquidas ou bebido.s alcoolicas, isto· 
e. a.bsyntho, ldrsch. alcool, brandy, rhum, 
wisky, aguarltente da .Jamaic[l. e outros pro

S. R.-S::tln. 1ta.s sessões.· i de outubro de duetos semclllnntes, marc:mi!.o 25 ou mais de 
1895.- L:'ns de 1'asconcellos. :?5 gráos üo ulcoometro centesimal, qtt<1-lquer 

Ao :wt. 1" n. s _redija-se :~ssim: f;ue seja. '" '!)rocl0denci<1, ou acondicionamentll 
-l$800 por litro, isento de quaesquer addicio· Direitos de 2 1/ 2 ~;. de polvor<t ra.lJricada naes. 

:por cont.."l do (l:overno; c de l 0/o sobr~ a. im- . . 
pol't:J.<;,ão do Di::;tdcto Federa.! de p~·od u~to,; · Geuebm-l$ por lit:·o, 1sento de q:lttesquel' 
não sujei \.,;;,~~ exportaçU.o tlos \~sto.c•los. atl.dicionaes. 

S. R.--::al;~das se::s;íes, I de outubro d.e N.l32-Yinhos puros, isto é. que mar-
1805.- L•.ci; Dct .çi..- U;-ú11no Jf,m;o, . r.!~:s. - q:1em menos de::;:; grá(JS Uil a.lcoomet~·o cen
GonçJJicc.< 1,''1.-iiOs.- Rorlolpho.1brclL- Ciq•.:;·- te.~imat o:1 de Gny Lussa.c, qualquer qne seja. 
tino âe Si'}•!t!-il'•.!. a procedencü o acondicionamento- .,!I)Q r0is 

A' rubriea.-Imp:n-t:tção-Depois das p:tlo: IJOr litro, isento de quae;oquer a•1uicionaes. 
vras-Cy:·.nnreto i) ruto-dig:a.-~c:-clcva'o ao ,\o n. 3-:~s ttrxas de que tmí:am 0.5 ns. 2 
dobro o impo.,to uo ::;al de ~:uziJ:ha. e 3 do tituio-Importaç·tio-: 5 e 6 do_ titulo 

S. R.-S:cla u<J.s ses~ües, 1 •1e outnbro de -de>'pacho mn.riti:no-do <trt. 1", ser·ao cle-
1895.-Tc; c,wcs I"! e L!Jra,-Ju;1t1ueim ..ly;·e.~.- \'::tdas ao dobro das n.ctuaes. 
Gonçab_,e.-· •. R-:;,;uJ.::.~l?.ordf''· ··· (:.twt.l(,fl.llti,~{;al- Ac::.tc:'entc-<e on(~C con·;icr: -nas tarif<J.s 
dino Lore!o. _ Fomeca l'ort ,:iiu .-I·~·a;; cis.:o :l;ln :~neii·:i.s ~'Ta~(as - As fr:>.cçi3es n1el1ol;es-
GurgeL.-Gt,sta'lio Ve;·as.-Neivct. de t•Uütl'O reaes nlí.o b.xar a.té HlO réi::;, serãCI 

do.,presadas as de qu<1tro reae~ ató nove reac.s, 
Ao n. 31 do art. [r. :-Supprimam-sc aspa· :;erão addicionudns como 10 reis. 

·vras-federaes-até-estadoa.es. As rracções m<:'nores de 40 réis nns taxas 
lbR.-Sala das sessões. 1 de outubr·o de superiores a. lUJ réis SE,rã.o desprezaclas. 
Au-,..G~<slat:o .V"eras.-Gonçalo de Vu;os.- As de 40 rói;;; n.tê: D0!'eis seri"io computadas 

· M.e%"t, S>!'l)ero. -Pedm Jfoacy;·-_;;_ca'rrallw como 100 réis e assim adcUciomdas . 
..:..Pinú::Pamíso Cavalcanti.- }'a; de J"füllo.i Ao n. 33 do art. l •·-Impo:;to :;obre loter~llS 
q ·vaue. Fonseca.-Pií·es Fcn·ei;·a.-Xavic· · ~-em vez ele 2 "/o sobre o co.pitn.l das loter1as 
Tindade.~.íosé Alúiano.- Silva Jf.:wí:. - federaes-diga-se-3 "/o - · · - . 
/Eduardo "J?ei1·os.-Ch1·isti~2o Cru:.-':Yei~:a . Em vez de_ 3 "/o sobre o das est<l.dua~s c.uJa 

I C, TJ.e.J·redo. YenU.a t~e bilhetes se e:ITectuar na Capltal · 
.. m:tr~. v r . ..,.l '* 
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~eral, na forma da. lei em v igor - 1liga-s-J 1 De Mn.ria Ac'eJ[:.ide ,1 e Semu Dic.s. pe<Hndo 
- ::> .,;,.. uma. pensno.-.-\.' Commiss~o üe Pe!l~Coes e 

S. R. - Sala das sessues. 1 de outub~o de Cont:\.s. . 
1895. - Jo"<.i Car /.f)s de Can:alho. I De B~nedicto &1ymunclo dr.. Silv-.;. Filíw, re· 

·Fica,, :: iscus~[o a.diada pehl. hora. clam~ndo contra u ma injustil.'~ de que se diz 
I'Mõa-se a. hora desoiua.da. ao expedjente, victi:n<t comó profes:iOl' de desenho do lnsti· 

" 'O Stt . 1" SEc.'<.:S:TARIO nr ucede á.leit•,r:t c1o · ~tlo elos Sm·do.,.).iul d~~ ·-Y Corumissão ~pe· 
· - · Cla . encm·reg<tda t e ~:..~assJlicar ns rell<l.l'tJçues 

:seguinte federaes. 

EXPEDlEm'E 
Flca sobre a ?.!e5a até utteJ·ior deliberação 

o seguinte 

O!li<:ios : P1·ojcctv 
Do S!' . 1•1 Súéretario do Senarlo. de s·:r do 

mez tindo, enviando as em~nd:ts · ·~nqm.:ll:.t O Congresso ?\aciona.! resol..-e: 
C~rnara á propos~{'i!o ~icot.l Cam:~;·a q::e lixa · Ar!. 1." Ficn. in::,títuí<in montepio pf).!'~ os 
a, des~e~a uo ~Im1s;;er1o d•• ~ru~rra para. o j opemrios e set'>entes elo~ Ar$env.es de Gu~l'l'a. 
éX~l'.ClClO i!e !i:l~lfo.-A' Comlllt-'SUO de Orça- . e La.bor:1tol•ic, Pyrotet:huico (tO c.unpinllo. 
mento . · Art. 2." O ?,;der Executivo. exjJedirá o 

Do mesmo senhOI' e ol::. i gu 3.l data. eu- regulamento d<J. múntep'o, modiilcnndo o de
viando a emenda do Sen,tcio á. pr·opos;ç;:.0 cr-eio n. ~.09 I ,t:e lS íle ~temb:·o de !SD5, de 
<lestt~ C:1n~:1.ra . que .::.atol'iSL a aber-tnr;'. do acc:or,Jo com <l. orguni~a(ao r1o;:: ~;er-nços nus 
:credito de :!.09C: lS5::0S72, p;tl."tl pagr,mc1úo de Ar~~n:•es de Gn~rr<l. e La.'boratOl.'iO Pyl'Ote
despe.zas p or conta da r e)'bil - Tr!J·r:..s !lllbii- ! cllmco do Campmllo. , 
cr-.s e coloní;;:ú.~1ô. fis~~lisaçic de hu1'go5'agti.- A~t. S.• Revo~ram-~easdisposições em con-
·cola:>c;·· med i~·ão e desc1•iminac~o· de te:rras.- trltrJO • 
. -\' mesma. commissão. 

·Do ~Iinistcrio dos ~ep;ocio:> àa Faze~da,' de 
'2-S d(• mez findo, enviahr1o o requerjmento do 
guarda do. Alftmdeg~t de Pernambuco Eer·. 
culuuo Ga:-cia do Amal'al. pedindo que lhe 
Se-ja C,,ncedido O nece$SarJO Ct•ed!to rc.r·a OC
eorret• ~lO pagamento dos ,·encimentos a que 

s. R.- Sala das se~sões. 1 de o~1tuhro de 
289.';;. -Th(ima.:. ])_<lljiM. -Thomc~ Camlcanli. 
- Lins ele Vasc~n:;ellos.-Jose ·cai·ios .-.1\.n· 
tonio de Sir,<:eim . - A mc·rico de lo!l't:os.- -il· 
cind!1 Gt:<!nabm·a.- Ow1r Godoy. - Fnmç(t 
Cm·~all10. 

tem direito c 1e~de 27 de fe-ç-ereito do a.nno o §t•. 'Edu~u·eo R:.u.nos .dir. que 
.pr:.ssõ:l.do, a;:e 4 de j:meiro de~te anno.- A' Dnqt•elle momento totlo o mundo culto e ate 
-mesma commiss[o. ú1esmo aquelles quo teem ~t con~ciencia tu-
· .. · Do Ministerio da lndustria , Yia~ão e Obra~ dimenta.r tla 'ida. estão envol...-idos em htto 
Pnblic~~- de 30 do mez findo, sn.tlefau,ndo a i1r1menso pelo de:-app~recimento de uma elas 

·requisl~ií.o .dest:~. C:!.mara, comt:.nte rlo offido i:na.ior es culminancias do · a:enero humano; 
· · il~ !59~ do 23 de ~osto ultim<> • .....:A ·quem fez I' e não lul. de ser seguramente o B1-azil, tão · 

·"- req nisir5io. lA' Commi~ão de Constituiç,ão pouco conbecido por aquelles que o .iul ~'<l.m -
l.e_;l5l;:;.ç-;i,o e Justiç-a.) 1ôra. das suas frouteit·as, que lia. de soil'rer• a, 

Do ~'!iniste:·io dos N'eg<:l{:ios da .~!arinh::t, de m~lis ~eusivet de todas as imputações, a de 
28 d,o _mez findo,. satisl'll.7.Mlri•) .;f l'eauisi~iío .nao conhecer. os._g~:.n_des,.,progres~o~ e os 

~, .. d.-sta- camifra, rélitivaniente do almira~te grandes vultos que rutila.m no l:or1zonte do 
Jeronymo Francisco Gonçal'ves. - A' quem nosso seculo. . ., . 
fe7. :~. · requisição. (Sr. u~.n uta:}o Eduatllo . q n.ss~:~mpto que o traz a. trWU!J.~· ~ de alta. 
Ramos . ·1 · .L poht:c:t. :porque 3 base da pol1t1ca. e o bem-

. . . esta1• das sociedad~. é n. sciencia, e ninguem 
Requel'unentoS: contrilmiu mais par(!. tornu.l--o ef'TectiYO do 

. Dos enrermeiros contra.cta.dos .da enfer1na· que a.quene genro per~"'rino que .. ac:tba. ·de 
· ·1'ia 1n ilit<u em sant..1. Ca.tha.rios,. pediu·'o uma de~cer ao tumulo com ~sua mortalha rore,ja.d· 
· empn. igual a das · praças do ese:dro;"--~~· das lagrimas do ·mun4o inteiro. ( Apo:a,· · 

. Col.lllilissão ~e .. Orçamento. .. .' geraes.) .. · .. · . .. Jr 
·':: : : n~ HuaScn.r .A..ntonio de. ;\.nW::a.de Vianna, · Em nome da. Nação bra.zileb.·a, o _o.dt; : 
: · ·~Ped~l_ldo-~r. reiritegrado·no posto• de .a.ljeres, yinl1.:1, p!o~r ·a Caroara dos Srs; De' &mi· 

. na ·"orma. ao .decret<J de 3 de ·novem oro de um· Yoto.de ~pezar : pclo faJlecinieilt&~· . 
·.·· ·18.94.-::- A~sCom .. mJssties de. eo. Q.;..;.'ttu· 1·,.:;~, Le-. nente sabio Louis PasteUl' ... · . / . . - .. ..-.- · · . . . ·, ., ~ . . .,;o bem·. 

gtslaÇlio e. Just1ça..e Marinha e ~uerro. : · . O SR. FriAi'\'ctsco .SODRÉ.,..: ~Ir · , . .. 

.. i ·. ·. 
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O .~1.~: 
1 
PAt:LA GvDlA.tüzs - A c;,ue.:n o' teza.s das suas condolencias, e pedir a V. Ex: .. 

Br:<zt. ,JU .ev:cultou um monumento. que consulte a Cama.e;t si consente que seja 
O SR. EDUARDO RAMos ... a quem 0 Brazil transmittidu um voto ue pl'ofundo pezar ao 

jú le·;r,ntuu um :padrJ.o gi.ol'io::;o e que gr:1çus la:":tituto de Fr·a.nça pela. pet·da. do homem 
a.o seu genio excepcional. seniu por si só; que era. o orgulho d~tquella ter-ra, a honra 
11.,1 "'U .. ' ol)r:1 o-r··'ndl'osa l'-' .•.• . da raça latin1. e a. :.rloria elo genel'O hum::mo. 

~ • .. ., "' • w1 um e'1UJ1Wt'IO . ~ 
contra 11age!los. qnc abatiam secuh.rmente. (Jfu:to bem, muito bem ; o oraclo1· c cwn-
a. hum:onidade int1efesa, q ne füi dos m;tis vi- pnrnen:ado.) 
gorosos pt·opulsores, <.la.s sciencias med.icus 1! 
U;)~ tempos moderno;;. · O§:-. Prc§~dente-0 nobra depu-

Foi elle: o mode;;to pr-ofe~sor r.h escola nor·l tado sel'à n.ttenciido. 
mal.. de cujas. origens . njnguem poc~ia pre-1 Vão a imprimir as seguintes 
senr;tr que sn.h1sse u rutilo exceiicional e gTan·j 
dios0 d;~q ue!le o~pirito. fbl elle que depois ele REIJAc•·üEs 
um:1. lucta. que ncou celebre nos "i.nnaes d?.s I · · 
sciencicts contempomne:1s. assi!!'nulou. a~ pes· 1 . _ ,. , • 
{1u izo.s :;cientifkas, SOl'prelten1leu os inin:igos Rec.acçuo 1 1 11:~l ""' p;·o7e'=to n. 81.-!, do con·ente 
impondera,eis, 05 grandes inimigos ano- mm? 
n)'i·ilOS. os terr-i'veis e funestos invisíveis ex· 
pm·.>os e dominantes mt atmosu hera., os in
toxicaclo:·es poderosos . na r:iia qm1.ntirhde 
l...."'liinita, que elle denunciou ú sciencia, inves· 
tig·ou e combateu. 

Foi elle que dissipou o mytho das gerações 
eX!)O:lb.nea.s, que arrancou d.o seio rh1. morte, 
das ameaÇ,as de um elos maiores infortuuios, 
os feridos da. - raiv<t; foielle a ue tornot: in
r:oceute a l)aha dos lobos. Es:e bemidtor ê 
um cid(l.dã.o de todas as N:1ções, e credor de 

Em.;a 1c! dt.: Camn;·f! t??.' DcputrJClfJs,;;zrcnr.lcmdo 
tJ'"ans{cr~r rt.n t!:~!r~·lo tll) !',~ttr·ú d:v(~r·:~os p;"o
p;·!o.~ mtr:!ow.,,·s, . •~tr,,·t:ciclcr. ao . proj-:cto r.lo
Scw.:do tpe l,·a••.~(i:;·.: · cw cf.o,;;.inio do estado 
de .!..1la:to (;i'" J.~.~o t~:=-~ci-...;f1,.~ ]1i'"Oln·:·o:> ncr.cionae.~, 
de: (jl!e a U,,j,~o iJ;!•J ;·!ec;c:ssita 

Accrescen te-se: 

todos os cultos do _:universo. 

:\i:t. 2."P<tS~3.m a.o dominio · do estado do 
Ceará. os proprios n:J.cionaes: 

O Brazil nã.o desconhece isto. 
O or;_~dor. em nome elo sentiment•) nacional 

pela mol·te do homem de quem .jã. se c1isse 
que dCl:::ia por si só nome a este secu!o, vinl:n. 
traz2r as homenagens do ~eu luto, a.s tl'is-

Palacio do governo. p :Llacio Episcopal e h
zn.reto da. Lagúa. Fnnclit. 

o art. zn pas,;1 :1 ser a.rt. 3° 
Sal:1 das scssõas, l de outubro de 1895.

J .. A .• J.Yeica,-F. Li,lW Dtw:·te. 

PIW.JEC'l'O ~. 142 D DE 1805 

Reducç,zo fi,<a.l do 1~1·ojecto n. 1-1.2 D do corrente anno; que (txa a clespe:;a do 1\finisterio da 
Fa~enda. 1iara o e:J;etcicio ele 1896 

O ·congresso Naciono.l decreta.: 
Art. Lo O Presidente da ,Republic<l. é n.utorisauo a despender pelo )..!inisterio da Fa

zenc1<L com os serviços designados nas·- segúlntes rubricas a · qu(l.lltln.· de ll7.ti24:364$878 
A saber:. 

I .. Juro:::, :unortisaç5.o e mais despezas da divida externa (como na pro-
posta) ....................................................... .". 

2. Juros, amortisação e mais despezas dos emprestimos nn.cionaes de 
1868, 1879. 1889 (como na proposta) .......................... .. 

3. Juros, amortisaçã.o e ma.is despeza.s da. divida interna fundada, i.nclnida 
· a somma de 5 . 250:000$ p<:tre o pagamento . dé ,juros de 5 "/,. das 

apolices a emittir em virtude · do decreto n. 1.976, de 25 de feve-
. ·· reiro de 1895 (como na proposta) .................. - ... . ~ .•... ...• 

4. Juros da divirJa in~cripta . não fundada., _ anteriores- á. emissão das 
-~ apolices<-e pagamento em,dinheiro d~ quantias. infe~~Gres a 400$ . 

(como na. -pro)_)osta). _ ..• -.. ~~ -- •..• -... ~ ~ ..... : .• ; .•..•... ••• ~ . :: .:. ;:; ;-
5. Pensionistas '(como na proposta)-.. • ·.: •.. ~~.;·. · •••.• , ............... .. 
(:i. Aposentados (como na Pl'OpostaJ.,:'·· •. ."."-. ;.· ••• .-~ .• ; •...•.••.•••..•.•• 

13.387:808$000 

9.038:805$0~0 

23.361:612.$000 

. . : 7:000$000. 
4;72-i:587$960 
3.398:695$388 
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7. Thesouro Federal: 
Pessoal: augmentada de 102:000~. õendo 
. · 9~:40D$ pa.ra o r estabel ecimento de 

duas sub-l1irectorias extlnctas da 
Directól'i~ das Rendll.s Publicas e de 
Gtm.tabili dade,. com . o pesso:ü p:wa 
ca.da uma de: um sub-rlirect01', dous 
.primeiros escripturarios. ti·es· se
gundos e tres iercciros; 1 :SOI:'S IJaro 
n. gratifiaa~.:1o de um a.uxili;w d<\ 
Director ia.· das Rendas Public~ que 
seH·i.rá de secret11.rio do conse1:1o de 
thzenda; 2: 400$ p:1ra a gratiflca'ç-:io 
do c.11lcià.l de ~binete; Cúü::; pill';). a 
dos a U:titi:l.l'e.>,; tl e 1 : SQ(J~ para a dO 
a.u.,iliar da Directorh• <le Coumbili
dade; 2:000$ para que1Jms no thesou-

. reiro: de l: 000;3 para. o pag~dor .... 
:Material. augmentacl:t do 20:0Lit'$ pt,r:l 

publir.a.ções e il!lpr~-sties .. .. ..... . . 

. s_. Tribunalde.Cont.~~ : 
Pe~soat (como na propost;t) ........ . 

· Matet•ial (como \l3. .Proposta.) .. .. ... . 

· ·9. "l~ccelledorla Ü<\ Capital l~el.ler~J. : 
Pesso;~.l , . a.ugt(lenta..•1:} a consigmv;·ão 
·· ··'<le-- 3<5:140$ para. o resmbeleci-

. m-amo àa. · tallella de · v-encimcnt05 . 
. ·. mandada 'Vigorar pela lei.n. 2G5 ,1e 
· · 24 de deze:Oibro do 189-!.. .. ... ... .. 

Material (r:omo na. proposta) .. . .. . ..... . 

10. Cui::ta de AmortiE:<çi!o : 
:pessoal. augrnentad~ de t :OOC\S p.w:-. 
· · quebras ao the:;vureiro ... . ...... , . 

Mc.terial i. co alO n>. pt•ç;p~sini ........... . 

11. AWmdegas : 

Copital Fed~<d 

Pessoal :_ 
Augmentat.la ue 15:40:J.S, sendo !-!.:41)05 
· paro. equiparar os vencimemos dos 

!ieis de e;rmazem e dos ~~-~ut\antc$ do 
udmiuistrador das capatazias ~•os ;;;r;
guudos escril)turarios e l :Oüu::; p<cl"'a. 
f1Uabl"a& ao t hesoureiro . .. . . . •.. •. .. 

!.!ll.terial. I·eduzitla. de 15:i}i!>fJ3 a. vel'ba. 
. tle3;;ina~ia para o sen·i;;o typog-rtt-
phico ••. ... •..•.. . ...... . . .. .. . . . . 

Diver~a.s de~j)(:zas (como n:J. proposto.) .. .. 
Compaa~üa de guardas (conio mJ. pro-

. _ . pos~) .. .. ... . . .. .. . ~ . .... . . . ... . . . 
Capataziàs/dcduzidos 40:260:S qe 21 .ir:.t, 
· _ balhadores·. e 12 ituxilial."es de J:lOrta-

, · ria,, que ti,cam :;~1P1>~.i!lli4os_. ,,._ •... •. _ . . 
:,~- ·b:PP.,'treilios hY.di'alillCQS. r;omprellend'idos' · 
, .. .. ' os_gtünda.Stes.,e .elevádores (como na 

·'<·- ·.: 'Jlf0,1)Q$ta.) . : • . • : •. . •:· ·_. ·· ~ .... . ; • •• • ; . ••. 

5!:000~000 
38:GSOBOOO 

455: 800$000 . 

- 56:88~00 . 

7i5: 100$000 

116:000$000 

320: S00$000 
40:200$000 

!S5:39Ó~OOO 
86:380$000 

l50:00üb'OOO 
131: l82$5·Xl 

s~ 1 : t 00$000 

36 i : OOü$000 

211:170$000 

2Sl: 18~$500 
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·Deposito de polvora na ilha do Boquei-
rão (como na proposta) ........... : 

Material das capatazias, diminuída a 
verbil. ae 10:000$ para acquisição, re· 
paro e conservação, 5:000$ para a 
conserva.ção das linhas de trilhos e 
giradores.= 5:000$ para concerto 
d.o material rodante e 6:200$ para 
encanamentos e mais despezas com 
illuminação, agua e esgotos ....... . 

Serviço marítimo e ln1.rcas de vigia : 
Pessoal, diminuída a verba de i:300$ 

para. ser conservada a tabella estal)e· 
lecida pela lei n. 266, de 24 de· de· 
zembro de 189·1. •.•.••.. ~ ...•••... 

::\Iaterial. a.ugmentada de 80:000$ para a 
acquisiç~ão de umtl, lancha surda .... 

Espi~·ito Santo 

Pessoal: 
Augmel1tada de 1: 100$, sendo 800$ para 

equiparar os vencimentos do fiel de 
armazem aos 2•• . escripturarios 
e 300$ para quebras ao tllesoureiro. 

Material (como na proposta) .......•.... 
Capatazias: 

Pessoal (como na proposta) .•........... 
::\Iaterial (como na proposta) •.•....•.... 

Lancha a vapor e esca1eres: 
Pessoal (como na proposta) .•........... 
::\Iaterial, augmentada a verba do 2:000$ 

p<tra combustive1 ................. . 
Companhia de guardas (como na pro-

posta) ........................•... 

Bahia 

Pessoal: 
Augmentacht de 8:600$, sendo 8:000$ 

para efluiparar os vencimentos dos 
neis de armazem e do ajudante do 
administrador das capatazias aos 
dos. 2"" escrivturari?s e 600$ para 
que~ras ao tltesouretro .....•...... 

:Material (como na proposta) •.........• 
Capatazias: 

Pessoal (como na proposta) ......••.....• 
Material (como na proposta) ...........• 

Lancha a. vapor, barcas de vigia e 
escu,1eres: 

_Pessoal : 
1 macbinista a 200$ mensaes ......... . 

·· d~foguistaa90$mensaes .• •.::···:··~·- · .• 
,3 1''" patrões a 1:4t30$ annuaes .••.... 
6 2"s patrões a 1 :245$ anm;aes ..• ·' .••. 

c 68 marinheiros a 3$ diarios em 365 dias. 

2:400$000 

160:000~000 

161: l40.SOOO 

18i:i238400 2.991:903$400 

59 ~:!10:5000 
6:968$01)0 

12:600:3000 
1:800$000 

li:280SOOO 

2:500$000 

17:'700~)00 

308:2008000 
20:950$000 

Il6:610:::;ooo 
14:000SOOO 

2:4oosooo 
- 1:080$000 

4:380$000 
.7:470$000 
74:460$000 

118:288$000 

29 
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Material: 
Acquisiç~o de "Ím1a. ba1·ca de vig~a, con-

certo de escaleres .....•.• _ . .•.•. . . . .. 
CombustiYel da ümch:~ a vap01' • .. ..• . .• 
Acquisiçi'lo r1e uma caldeira para a. lttn~ 

. . cti:l .. a vapor-•. ---. - -. - . -. . - .. . - . .. .. 
Companhia. de :,"Uardas (com.o na pro-

• · posta) •.. . .. . ............ •..... ...• 

Pessoal : 
Augroent.1.da. a consignação de 2:500;'. 

:pa:.-a. a. cr·ea.çü.o do loga.r de <tdminis 
'tr3.dor das ca:patátill..~. com 1: OO(B rle 
ordeuo.do e 900$ de gra.tific~wu.o ; · de 
300$ par:\ quebras ao the;;oureiro . .. 

:Ma.te1·ial (como na p!-oposta) .••..... • ... 

___ c~patazia5: _ . _ _ __ .. _ 
Pessoal (como r.-a pwposta.) • . . . • . . . . .... 
Material . (como na proposta) ... .. . .. . · . . . 

Escaleres: 
Pessoal (como na propost.1.) ..... . . . . . : .. . 
M]l.:t;~rial (como !1<1 proposta) .. .•. . :.· • .. < 

"Companhia de gua:rilas (como na pro- · 
posta) .. • .. . • . ..... . . .... .. .... . ; .. 

Maceió 

P essoal: 
Augmenta.tl<\ de I :600$. sen.do 1:200$ 

. . · _ para cqu i;nra1• o> ''ellcimentos dos 
tieis de a:r:nazem aos dos 2°' e.>cri
ptura-rios e 40ü$ j)ar"a q_ t\ebt'<1S ao 
t besoureiro .. ..... . ....•.... . ... .. 

:Material ( como na proposta ) .•... . ...• 

Ca;pn.tazin.s : 
Peo:Soal ( como na proposta) . . ...... • . .• 
:Material ( cumo na propo~ta ) .. . . .. .• . • 

Lancha a ;apor e escaleres : 
• -P essoaÍ-( como na proposta) ..... . . . . .. • 
·-: Material (como na propost a.) . .. .. . . . . . :. 
- COmpa.n\1ia 1le guardas (como na pro-

·.: posta) .. . . . . . .. . • . . .. . .. .. · ....... · 

Penedo 
Pe$SOal : 

3Cl: OrJO.SilOO 
3: OUfJ$000 

:S : ooo~·:;oo 

l23:600SJ00 

4-1: 020.'i000 
í: Cl008fJOO 

7:200~000 
1:000$000 ' 

. 5:72\l:!;OOO 
l:i)ü!)$090 

15:900$000 

gr) :3oo.::oan 
ô:55:i$GO;) 

1S:315..:.ooo 
soo$ooo 

13: li7$:SOO 
2:300$000 

22:600$000 

<Angmenta.da a consignação de 2:500$ 
-para. n creaçiio . d() 1ogar . de admi
n istrJ.dor das cap:ttazias, . com .·1 :GOO$ 

... ·: ~ de .ordena.do_e 9ú0$ de gratilicaç~o· ; 
· -~ de 300$ para q ti.eb.~.·as ao tbe;;oui·ei::-o. · 44: 9:20!!;')00 

.. .;Ma.terial.(co:no na proposta.).; . • .. : .. . •... . · _ 6:-793~00.., , 

:~ç:~0fc;~~sn~-p:Ó~:~2).\ : . : •. -~ .·. : .. ~ 
·:· ~~teri!il {con:io-nã p roposta) . ·• •• _; .. '; .. ;.. ,: · 

2:i54$000· . 
40fr$00ri 

i 14 : 15Q;S.}00 

S-:1 :340$000 

154; 060$-500 
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Escaleres : 
Pessoal ( como na proposta) ........... . 
J:viate:rial. augmentado de 2:000$ .....•.. 
Companhia de guardas { como na pro-

posta) ..........••.•...•..••...•.• 

Pe1·nam.buco 

Pessoal: 
Augment<v1a de 8:600$. sendo 8:000$ 

pa1·•t equiparat· os vencimentos dos 
fieis de armazem e r.lo il.juuante 
do admini;;trador das cn:pakzias aos 
2's escripmmrios e 500.) para. que
bra~ ao tlle:soureiro ... ~ : .... ~ - .. ; .. ; . 

'Material (como .n<\ proposta) .......•... 

Capatazias : 
Pessoal (como na proposta) .••.••..•.••• 
Material, .a.ugmentada. a consignação de 

30:000$ para: acquisição de material 
rodante e de um guindaste · a vapor:. 
Barcas de vigia e escaleres: 

Pessoa.l (como na proposta.) ............ . 
_ _ !vla_t~l'i~l. (como -na proposta) .. -~ ..... .. • 

Compa.nhia. de guaraas ''(como· na · pro-- --
·posta) •. _. ....••.... _ ...............• 

. Parahyblt 

Pessoal: 
Aug:mentu.dn. de 1:100$, sendo 800$ 

para equil)arar os vencimentos do 
iiel de a.rm<tzem aos dos 2"' escr-iptu
rarios e :300$ para · quebras ao the-
soureiro .......................... . 

Material (como na proposta) .. :: ....... . 
Capatazias: 

Pessoal-(como nn. proposta) . ... ; . . . . . • . 
Material (como na proposta.) ; ..... ~ ..... 

Escaleres: 
Pessoal (como na proposta.) .......... ~ - .: 
Material (como na proposta) ..... . ..... . 
Companhia de guard;LS ........ ~ ...... . 

Rio Grande do .Z•lo1·te 

Pessoal, n:ugroent.adu. tle 2:50C1,; . para a 
creu.ção do lagar de administrador 
das ca.patazia;:;, com 1:600$ _ de orde
nado e 900$ ·de gratificação ; de 3JO$ -, 

- . pa:r-a quebras' ao thesoureiro~. ; . . ;. 
· 1\f'a.terial; au"'mentada de 2:000$ para 

_·· :_installàr·~m .•. commodo :próprio·oár• 
·o ·. ' chivo·da extincta; thesourarüi..:., . ~ ~ - -~ · · c~p~t~in;s;-,-r_ -· · - · · '- :.:.· ~ - -
Pessoal (como n~propost,•) .... ; .... .- .-. · -
Material (como na proposta)~ ..... : .; ••• -

~ :; : ' • " ' .• ·• ' i • 

6:120$000 
3:000$000 

11:948$000 

305:800~000 
18:118$000 

166:950$000 

45:100$000 

75:000$000 
41:200$000 

122: I00$000 

59:440SOOO 
6:718$000 

10:196$!00 
400$000 

5:520$000 
400$000 

18:500$000 

·.·· 4:500$000 
750$000'. 

774:268$000 . 

101:174$100 

31 
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Escaleres : 
· Pessoal (como no. proposta) ......... . . . 

Material (como na. proposta) .... . . · . .. .•• 
Co:npanllia de gttardtts (como na. pro-

po~ta) .... . ......... . ........ ..... - . 

Ccm'a 

Pe:;.:;oal: 
Augmentada de a:400$. sendo pa!>a equi· 

:par:l.r os vencimentos dos tre1s de a.r· 
m:tzens aos dos 2" escriptumrios e 
-100$ p:cra Ciuebras a.o thesoureiro .. • 

Maiet·ial (como na :proposta) ........ •• . 
Capatazias: 

Pe53oa.l, cliJninuià(l. de z;ooos pa.r3- a. 
o.cquisição de uma baleeir-a. de alto 
mar, por est.'l.t' m~ü collocacl.a. . .. •... 

"Material (como na proposta •...•. . . . ... 
. . : Escaleres: 

.. Pe~soaL augmenta.da a ccrn§igua.ç.<"io de 
· 2:6405 para serem elevados os Yc-n- · 

cimentos do patrflO a 1:200$ e dos . 
. · remadores <\ 1 : OS0$000 .... . _ •.. : . - •. 

Material,- augmeritadt\ de 2:000$ partl. 
........ --- acquisição · rle uma- b:tle~ira. .. ... ~ :·. 

Força ele guardas (como na proposta)._. 

Pamahyba 

Pessoal : 
Augmentad.G. de 2:500$ para l' creação 

elo !ogar ele .t\d.mini~tl';ldOr c1as capa· 
tszias. com I :(iOO::; de ordenado e 
900~ de gw<ti tit:;l.~.fto ; de 3ú0.) p~l.l'a 
oue\lras ao thewureiro .......... . . 

Matei•ial (como na prvposü\) ••. . · • .. •.. _ 
Captl.ia:da.s : 

Pe~>eal (comó na propo5b.} ... . : ... _ :_ . . 
~rateria.l (corno m proposta) . ... . . .. : • . . :~ 

Esiõ.'tlercs : 
Pes~c;al lcomo na. propo3tn.) .. .•.•. . . .. . 

. ~!ater!n.l (como na proposta.) .•..•• ... .... 

. For•: a de g-uardas (cu mo na pro:)osta) . . • 

Pesso~t : 
Au~mentnd:~o tle. G:800:;;, sendo 6:400s 
· _ -l)nra: equ ii)nrn,r os· veri~~mentos dos 

·· -· - .:tieis de armn.zem uosdos 2•• · escri· 

6: 780$000 
750$000 

123:100$000 
8:268$000 

12:000$000 

2. ::35fi@,100 
33:1 5(1$1)1}{)" 

-14: 92(}S;)00 
G:::l-10.-:;000 

3:3:)t)~Q·.) 

SOO.')OijO 

7: 200sr)(~) 
l::!oo;;ooo 

1s = ;soo.sooo 

- pturn.rios e 400$ para quebras :~.o . 
. thesour eiro . .. . .. -. . - ..... ... : . • ; .. -- .. ng:;,;oosooo 
·::\ra.:terial .(CQmo n:>..p1·o.:posta); , • ..:_.~ .• ; . : . __ . : ~ _8:~58$.QOO . 
=~:-:' éa:~au,izias c: ~ :: ·-- ~ ,~ '::·::·:'· ~:::· :-~---_,, ~--~~: .----:_,_; 
,,Pe3So~r·(é<!ln() na J:lrOPQSta) • •• ·> ·-~ ·· .. .' . ." :· '~94 :oop~Ô ,, 
:,~fa:~l'l~l .;(como na proposta) . ;::.: •. , •. • : , , 2 :4~0~ii!)O > 

77: 082.~000 

215: 108$000 

77: 260$000 
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Barcas e escalares : 
Pessoal (como na proposta) ......... .. 
Material, augmentada de 20:000$ para 

uma lancha a vapor ............ .. 
Força. de. guardas (como na proposta) .•• 

Parà 

Pessoa.l: 
Augmentada. de 69:720$, sendo 8:000$ 

:para. equiparar os vencimentos dos 
fieis de armazem e do ajudant~do 
administrador das capatazias -aos 
2"• escriptura1•ios ; . 600:000$ para. 
quebras ao thesoureiro e Gl: 120$ 
:para um:J. gr:J.tificação até 20 "f,,, que 
o Poder Executivo fica autorisado a 
abon:J.r ..... . .•.........•.•.••...•. 

Material{ como na proposta.) .• _. ..•••.••• 
capataZias: ·-

Pessoal(coino na proposta) .••.•••.• , .•. 
Material (como na proposta) ••••.•••••.• 

- Cruzador . Caçador : 
l'essoal(C()ll_lOna proposta) .•.••.••.•.• _. _ _ 

A viso Ser:;erlello : · - -

Pessoal, augmentada.de 2:040$.para _ ere~ 
var a l :800$ os vencimentos do mes" 
tl'e, a 960$ os dos carvoeiros e a 840$ 
os dos tripolantes ..••• :; .•. •••• . ~. 
Lanchas a vapor : 

Augmentada de 3:840$ para elevar os 
vencimentos dos encarregados a 
1:800$, dos ajudantes a 1:440$,~ dos 

-----carvoeiros a .· 960$ e dos tl'ipolantes 
a 840$000 .•.•. ..•••..•.•••••.•.•... 

_ - __ Barcas de vigia : 

32:400$000 

43:300:1;000 
33:900$000 

367:320$00() 
26:136$000 

153:180$000 
25:100$000 

~-=060$0PQ ___ _ 

15:080$000 . 

17:260$000 - ·-·· 

· Pessoal, ," augnienta.d.a ·de . 7:200$ para 
elevar os vencimentos do escrivão a 
2:400$, dos mestres a 1:800$, dos pa· 
trões a .. 1:200$ e dos marinheiros a. 
840$000.,;, . .- . • • • • •, ~. ·, ;·:·. •; • : ';"·;·: ·:c---,,- : '23: 040$000 

Ma.terial(como na proposta)............ 52:060$000 
Força. dos guardas (como na proposta) - ~. 148:950$000 

Manàos 

Pessoal: 
Augmen~da ·ae -: 37:560$~ -sendo ••. l:2.00$ 

para equiparação do fiel de a:rmazem 
_aos · :2os_ · escripturarios ; . ·_ 400$ · para • -
, quebras ao thesoureiro · e • 35:960$ · 

_• ' ":'1>al'a; : uina"gl'a.~ifiCa.r,;ão:até~ .40:0/o,- ·que_--_._· 
~ > o:Póder Exeéutivo·uca;· ·aU:torisado·a. -
· abôuar ...•.•.• .:: •. ~::~ •.••• -~ . ~ . · ••• -•. :;~. ·-.- :•126:260$000 

·Material (como na. propos~)i·. ~ •• ···. ~~~. : -•··• • , 12:~48$000 
:. cama.ra 'Y• --~ . , . 

-· 

324:268$000 

856: 186$000 

33 
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. Ca.pa.tazia.s: 
·· Pessoal (como na proposta) •• .••..••. ~ .• 
Material {idem) ........... ...... ....... . 

Escaleres: 
pe"._-;;goal (como na proposta) . .. ......... . 
Material · (idem) ........ . ............. . 
F'orço. de guardas (como na proposta,) .. . 

. .Santo~ 

Pessoal: 
Augmento.da de I2S:SSO$. sendo 11:000$ 

pa"!-'a. equiparar os . venc_i~<m tos _dos 
tiets de arma.zem e do aJudante do 
administrador das capatazias aos 2"" 
escriptura.:rios; 600$ para quebras ao 
tbesoureiro e lli:2SO$ para uma 
g'ratificnção ate 40 {J;., que o Podet' 

-Executivo fica. autorisado a. . abonar. 
.Material {como na proposto(\.) ...• . . ... . . - ··· 

- : . Capatazias : · 
• Pessoal (cÕmo na proposta) •. ; ...•. ~ ..•• 
· Material (idem) .....•.• . • ; • ; •• ; • -~ ••••• 

· .· ·Laüc11a.S a vapor e escaleres : · 
., pe._~al~ augmentada. de"· 1:200$ pára 

mais dous ma.chinistas. .. de 1 : 800$ 
para ·mais· um foguista, diminuída. de . 
12:00Q$.pela suppressão de 10 rema-' · 

.. dores ....... _ •. .-•..... · .... . . . ... . ; . 
·· Material, ,. augmentada de 20:000$ para. · 

custeio e de 6:000$ pa.ra. a. constru-
. cção ue quatro . postos fisca.es terres-

. · ·tre:s . . ··. ; ....... - ~ .· ...... . .......... . 
. . .. Forca de guardas: 

Pessoal •. ailgmentada de . 24.:000$, venci
mentos de 10 guardas que ficam 

· creados .... -.-. . ~ . .. ... . . ..... ~ .... • -

17:800$000 
7:500$000 

15:540$000 
:)2: 500$000 
40:300$000 

411 :OSOSOOO 
- 17:01S$OOO :· 

15:00)$000 
2:000$000 

58:500$000 

125:500$000 

183:600$000 

'252.: 848$000 

-Material (como na proposta) •• -.. -~ .••••• . . 2:000$000 . 315:298$000' 

P«ranaguti 

.. : Pessoal: 
Aug!D.enta.cl~ de l:ldO$, sendo .800$ para 
· . equipa.ra.r os vencimentos do fiel <le 

· · armu.zem aos dos 2o• escripturario<s 
e 300$ para quebras ao thesoureiro. -
Material: 

59:440$000 . 

·Augmentada..de 30:000$ para. .a compra 
: _ : de uma.1~ncha. a. "Vapor ~ .~-•.. -..• ~;·.... 33 >B:l~$000 

___ -~· .: .. . ~1l~t.a:zia~-~ ___ . .. . .. .. . . .. . . _ .. ... :- .. _ .... 
' :Pessoa.!' (como ria. pro postá h ... ; .· ~ .. ' ... ~ ---. • '5: 98~00 .--. 

· .;Materia.l:(iden::~.) ~-· ·-•~ :., . ,. ;_~ •• _:; .• ~ ; .• ,. ~ ~ ~~. ~ __ , .: .:-~--: -:~PO~OOO;;-~;; _' 

#~~~J~~l~!;";~~:::·.':::: :P~:p,• ·.· i~= ·· 
.. .. 
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Escalares: 
Pessoal (como· na proposta) ....•.• ; •••• -~ 
Material (idem) ....................... . 
Força de guardas, augmentada de 2:400$ 

para dous guardas que :ficam crea-

9:490$000 -
700$000 

do~ .••••...•.•..••••.••••.•...•.•• 16:450$000 -132:8~000 

Santa Catharina 

Pessoal : 
Augmentada de 15:100$, sendo 9:000$ 

para a creação de dous conferentes, 
com ordenado de 3:000$ e gratifica• 
ção de 1:500$; 5:000$ para a crea
çã.o do- logar de guarda.-mór; sendo 
3:300$ de ordenado e 1 :700$ de gra
ti:fi.caçã.o ; 300$ para quebras ao the~ 
soureiro e 800$ para equiparar os 
vencimentos do :fiel de armazem aos 

-2os -escripturarios .-••• ;-; .-. • • • , -. -~ - . ; • , 
Material (como na proposta) •••••. ;-.;.;;· 

C a :pa ta.zia.s : -
Pessoal(como na proposta) ...... >,; ••••• 

EscalereS: 
Pessoal(conio ria - :Pro:p<>sta):: -~ .•.....•• -
Material (idem) ...••.•••••.•.•••..•..•. 
Força de gua,rd_a.s (c()mo na proposta)~~-

. Rio Grande do Sul 

Pessoal: 
Aug-meutadn. de 6:800$, sendo 6:400$ para 

equiparação dos vencimentos dos 
fieis de arma.zem aos <.los 2°• escri-
}ltumrios e 400$ P?-1':1. quebras ao -

' thesoureiro ...•..•.•....•.•..•.. __ • • 
Material (como na proposta) ..... : •.•.• 

Capatazias : -
Pessoal (como na. proposta) •..•..•• . : • • 
Material · (idem) ••••••••.•.••.••..••••• 

Barcas, lanchas e esealeres: 

--73::440$000 -
6:3<18$000 

6:000$000 

6:-24()$606 
900$000 

15_:900$000 

131:800$000 -
9:136$000 

49:350$000 
1:000$000 

· Pessoal (como' na proposta)::-~; .~~; .: ~; ';' '-; .~c:.=--:- · ·28:680$000 
Material (idem)........................ 8:960$000 
Força de guardas (como na proposta)'.... 66:240$000 

- Po1·to · Alegre 

Pessoal: 
_ AugmeiJ.tada de 5:2Q9$~ sendo 4:800$ para:·: _ ; 

equiparar os venci~en~ ,dos .. ::fi.eis ... ~-~ -
de -armazemcaos 2°" - escr1ptura.r10S• e ': ·· : · .. •- _. ,. , . -- · 
400$ para quebras ao tliesoul'eiro. ' •• _ .• .. -174::200$000'

,, MateriaJ(como :nap~opºs~~)~:~···•;_ , ,;· , '•:'..,~::.-. = • · '-: : ~4.:386$000 . . 

Pess~~(~r~~.:~~opo~:)~,,·· ~·· -~ -: •• :,:;.~.}-~- ~-.. ~ .• :: ~:.· 9I ·i~~o$o-o_o·· -
Ma.teria.l (idem)· •.•.••.•• ;.~ :~: ~:+~_~·;·i~ : •. ~ •. , . :13:000$000 

~ ~] ~ - -

;:, ... 

1 os i 828$000 . -

295:166$000 

,-35 
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__ Barcas, lanchas e escaleres: 
· Pessoal (como na proposta.) ••• • •••••. ••• 

.. Material (idem).--~~-,- ............... . 
Forca à.e guardas.· •.•.. • • ............. . . 

Uruguayo.na 
Pe8Soal: 

. Augmentada. de 1:100$, sendo 800$ para 
. · · equiparar o fiel de armazem aos 2•• 
· · escripturarios e 300$ para quebras •• 

. Material (como na proposta) •• •. •• •. •• ~. 
Capatazias: 

_ Pessoal.(eomo na. proposta.) •••. ...• .• _ . . . 
:Material (idem) •••• -•• ~ ••• -.-•• -•• : •. • • •• •• 

-·_ ·._Barcas, lanchas e escalares: 
Pessoal (como na pro_posta) . • -........ -.. . 

6:96G$000 
3:000~000 

36:000$000 

59:440$000 
3:962$000 

8:430$000 
6_:560$)00 . 

... ' .. 

348:926$000 

· · Material (idem) ...... ................ .. 
: ~-Força de gua.rdas(como na proposta.) ••• . 

13:140$000 
9:000$000 _. 

-· 76:500$000 : .· 117:032$000 ..... . . .. -· ·--- -· - . 
: .. ~. . ... . . . . . . . 

Corumbd 

::\Ugirieii.tada de:24:756$, sendo soos :Para . · . 
:-·~, equiparar ·o fiel de ,armazem:aos-2•• · ------·· 
... -. escriptura.rios; 300$ para. quebras ao 

. tbesoureiro e 23:656$ para uma gra.~ • 
· · ,:_tifica.çãoaddicioneJ a.té •40:0/o, que.o 
: · . - Podér Execmivo fica. a.utorisado a 

·: - -~:· abonar. -................ .... . . ... .. _-... .. : ·83:0~6$ooo 
Material (como na. pr.,posta)............ · · 3:518$000 
< Ca. pa.ta.zia.s: 
?e8soa.I(CÍ>mo-n8. proposta) .. ~ ...... · .. .. 

.. - _Ma;~~~iaL(idem)~ . . ................ ... . 
-: · Lancha a vapor e esca.lel'eS: 
Pessoal, :wgmentada de 3:600$ para. -um 

· - - - Jiiachinista. a. 2:400$ annuaes ·e um 

11:700$000 
1:500$)00 . 

· ·-.-- !oguista â.I:2QO$-tambem=anúüaes ;'; . 11:640$000 
Material, augmenta:da de 1!000$ . para 
- . combustível da lancha a. va.por •.• • '. · 31 :400$000 

:.Força de gllardas (como na. proposta) •• ; 18:300$000 161;1~0 
:.~.::.:.:: :.-.=.:=~·=·~::;_~ ~ .. :-· .. ~:.; .;. . ·.:~-··::..-L:. :=.·,:.. . :.. · .. ::.::~-: ~.:...:.. .. :--; .:...::.:: • .:.:.:..:::..~'···<·· :: :.-.·~· - . ·-----·. ..-;,._. 

S. Paulo 

___ • ~e~o111: .. ··. _ . _. . .• 
_: Augmenta.ila. de 7:600$. sendo 7:000$.para. 
. -:. eqüipars.çã.o dos fieis de armazem e 
... : >·do ~:. a.judante do administrador das 
-·~'-' -~; __ __ oo.pa:tã.zias ·a.os 2°' escript)lrarios· e 
~;:.:.:.: q0P$J>a.l'a quebràs M the§Cure~.9·. · -235:800$000 
~~tériâ.J.~(~Q?lO na. proposta) .. ; ••.•• . :·. ~. . · 230:800$000 _4t)6:600$0()0'· 

IJiiili*~Ã§~~ -,- -::~-,,g:eJs~ 
.. • : . :<-
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12. Delegacias :fiscaes: 
Pessoal: 

Cinco delegacias fiscaes no Pará, Pernam
buco, Bahia, S.Paulo e Minas Geraes, 
com o seguinte pessoal cada uma : 

l delegado.............. 9:000$000 
2 1 os e~cri pturarios • . • • . • 4: 800$000 
2 2•• d~tos,... . • . • • . . • • . • 4:000$000 
2 3°1 ditos............... 2:400$000 
2 4os ditos:............. 2:000$000: 
1 thesoure1ro . • . . . . . . • . . 6 :~00$000 
1 fiel. .. c..... . .. .. . .. .. . 2:400$000 
1 cartorario • ; • • •. • • . • • • ::2:400$000 
I port~iro. . . • . . . . • . . . . . . 3:600$000 
2 contm.uos.. .. .. . .. • . • • • 1:200$000 

15 

Uma delegacia :fiscal no Rio Grande do 
Sul, com o· segUinte pesso!!-1 : 

1 dir__ ector ••• _ ..... _ •. _ • .. .. ' 7: 200$000 
21 os escripturarios... .. • 4:800$000 
2 2•• ditos ........... •.... 3:600$000 
2 3°" ditos............... 2:400$000 

it~e~~~~~irc;.· ... ·.-.-.~::::·. ·.- t~~~l~~~ -
1 fiel.:.................. 2:400$000 
l cal'torario ... ~ ........ •· •• 2:400$000 
1 porteiro ...•..•.••••..• · 3:000$000 
2 continuos .......... .:... 1:000$000 

15 

Duas delegacias em Goyaz e Curityba,com 
o seguinte pessoal : 

1 delegado •••••••••••.••.••••.•••••••. 
1 1• escripturario .................... . 
1 2• dito .•..•.•.•••••••••••••••••••••. 
1 thesoureiro •.•••.••••••.•••.••..•••. 
1 porteiro· e cartorario •..•••..•••••.••• 
1 continuo •.•.......•••••.••..••...••. 

ô 

uma/' delegacia fiscal em Cuyabá.; com o 
seguinte pessoa.! : 

1 delegado ........................... . 
I 1° escriptura.rio .................... . 
2 2•• ditos a 2:400$000 .............. .. 
1 thesoureiro ....................... . 
1 porteiro e cartora.rio •••.•...•....•.• 
l.continuo ............................ . 

9:000$000 
9:600$000 
8:000$000 
4:800$'000 
4:000$000 
6:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
3:600$000 
2:400$000 

52:200$000 

7:200$000 
9:600$000 
7:200$000 
4:8001000 
4:000'000 -
5:400.,000 
2:400$000 
2:400$000 
3:000i000 
2:000:;;000 

6:000$'000 
3:200~000 
2:400$000 
4:000$000 
2:500$000 
1:000$000 

19:100$000 

6:000$000 
3:200$000 
4:800$000 
4:000$000 

2 :50·0·$-000 .. '' r:p9_ü$OOO ---

261:000$000 

48:000$000 

38;200$000 

37 
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l thesoureiro ...•.•...•...... . .....•.. 
L porteiro e cartorario ..••...••••..... 
l continuo ...... . ............ . ... . ... . 

6 

· ·Material: 
.Augmentada de 40:000$ para a instal

lação e despezas diversas das dele
gacias novamente creadas .•..•. -. ~ .. 

13. Mesas de rendas (como na proposta)~ 
14. Casa da Moeda: 

Diminuída de 2:000$ para um quarto es-
. cripturario e 4:000$ para o chefe_da 

officina. de afinação, empregós que . 
ficam supprimido~. ,; ••... . •.• • .••. 

_)_~_!cJmp_r~nsa Nacio~ale Diario _Official: . 

i>~s5oâi, com a: inclusão dos vencim(mtos· .. 
· do chefe · ___ da secção de artes e almo· 

. • xariíe,-cuja creação fica approvada. 
Materi:ll;. augmentada de 8:000$, para 
- . ___ __ acquisição de umamachina de com,-

- · --: .. c .. pôr e contràcto de profissióllaf parã· 
instruir os operarias no seu manejo. 
-- . 

- ilt:'taboratoricí Nacionâ.i - na Aiian-
: __ ~ ~~g~ daCa:pital F:ederal : 

Pessoal (como na proposta .•.••••...... 
_ :Mater.i~l (idem, idem) •. . . ~ •.......... ~ 

17. Empregados das repartiçõesextin· 
ctas, reduzida de 250:000$000 ...... . 

18. ·Administração e custeio dos proprios 
é _ fazendas ._ nacionaes, _. augmentada 

_ de 60:000$. sendo:.3:000$ para ele· 

3:600$009 
1:800$000 
1:000$000 

. ~ var os vencimentos do zelador; I :000$ 
para ·os do auXiliar; 6:000$ para o 
logar· de ajudante do zelador que fi
ca. creado e 50:000$ para o fim espe-

;::. · - -~~.: :- ~ificarJ.o ~-no ::·- .. -art-.-.2° § : 4o~- . -- ~ -- ~ -: •• • -.• ·-. -•• -- ~ :~~:: -- ~-- ------ :~ ~ 

19. Ajudas de custo, excluídos os casos 
de fiscalisação a que se refere o§ 29 
e reduzida de 10:000$ a quantia pe.;. · 
dida na proposta •.•......•..•• ~ ... 

20. Gratificação por serviços extraordi· 
narios e temporarios: excepto ·· os 
casos de •fisca.lisação a . que si refere o 

. . - §'-29._ .••.. .- . ..... ; ,.·;'; ; ; ; ; -; • .. •• ~ --- - ~ ~ . 
-21. Juros diversos '(éonio' na . proposta). 
:22. :}uros.dos bilhetes do Thesouro (como 

,_ · }na; opropos~a) :· . • ~ .. -.... : : .•...• ~ ... _. ___ . , 
--.23., ·Jnrosodos •_em_prestimos -- c1o cofre:cdos ·. =,- .. " 
>~.· ::ôrphãosÇ '(côma· ·napropósta)~ .. ~-~ .=. : · .• -2::, · 

24 • . J:uros_:dos,deposítos das _Caixas Eco:o: .~ - . 
, - ~ - -- ~noniiéàS .. e ''Monte-de Soccorro (como --

. na. proposta) ........ ; ............... -· 
·- a:··' 

16:200$000 

80:510$000 

51:200$000 
12:200$000, 
-----· 

465:410$000 . 

562:782$000 

734:500$000 

9i6:000$000 

250:000$00 o 

: 142_: 160$000 

20:000$000 

' . 60: 000$000"' 
50:000$000 

. • · - -------~ ·--· · · --

.•. ,"': 188{~Q,~~9?:~i o 

,~ '65o':T>oõ$oou·, 
_-~ - -~ - ~ - - ~- - · ---~ · -_-:\~·-:~~r:.~:~:;-~;~~\:-?.~f · ~,~ 

. ·-_ · __ 4~ 4~();ôoo$0oó 
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25. Commissões e corretagens: ____ . 
Augmentada de 8:G~O$ _ para--uma gratifi.- · 

cação que o governo fica autorisado 
a conceder ao syndico dos · correto
res desta. . capital. ..•.••• H ••••• ; ••• 

26. Di:tferenças de cambio: . Para oc
correr ao pagamento das -. despe-
zas votadas em ouro de accordo 
com as ·tabellas explícativas dos 
div~sos Ministerios, ao cambio de 
13 lf2, augmentada a verba. da pro
posta de 9.744:128$661 •...........• 

27. Obras_; Capital Federal, diminuída 
a verba: de 50:000$ para. o edificio 
do Thesouro; de 100:000$ para a con-
strucção de novos arínazens da Al-
fandega; . de 124:200$ para acquisição 
e montagem de novas machinas; sup-
primida a verba de 50:000$ para _ 
concertos no s::~.lão do expediente da 
Alfandega; ·Estados;reduzida -de -··· 
20:000$ a consignação para obras · 
impreVistas . e urgentes; augmentadas 
as seguintes -consignações : .)50: 000$ 
para · a · Alfandega ·da Bahia; · 40:000$ 
para a Alfandega. do Ceará; 100:000$ 

-para -a--.,Alfa.ndega-de -_ Paranaguã.--; -·-
-• 50:000$ para a Alfandega doMara-
·nbão ;-20:000$ para;a. Alfandega de -
Pernambuco e-20:000$-llara a: Alfa.n-----• 
dega do Rio Grandedô Norte; 50:000$ 
para a ·Alfandega da Parahyba · ; . 
20: 000$ para a .A:Ifandega de Corum-
bá e 50:000$ para as Alfandegas do 
Estado do Rio Grande do Sul. .....• 

28. Despezas eventuaes : Reduzida de 
50: 000$ a quantia pedida na proposta 

29. Commissões fiscaes : Para. gratifica
ção e ajuda . de: custo de. commissões 
fiscaes destinadas á fiscalisaçãó-annual 
das Alfandegas e outras repartições_ 
arrecadadoras de rendas Jederaes ... -

30. Reposições e restituições ( como na 
:proposta.) .•..•..•.•.•••••••. ~ ..••. 

31. Adiantamento.ao.cambio de 27 u. da. 
garantia estadoal de 2 "(., ás estra-
das de ferro da Bahia e Pernambuco 
(como na..proposta) .....•.... • ..•..• 

32; Exercícios findos; inclusive 80:000$ 
para pagamento dos ordenar1os rela-
tivos ao anno de 1893,aos emprega.-

39 

38:000$000 . 

39.294:528$661 

l . 622: 800$000 

100:000$000 

50:000.$000 

100:000$000 

450:000$000 • 

dos das extincta.s secções de estatis
tica>commercial e que fQramaddidos . 
em -virtude -· do :n. Tdoart .- 7"- da lei · · ··-
n .. 191 B~ de 30 de_:,Seteliibro-de 1803 -· ·~ l ;·IS0-:000$000:··_ 

-_33_;- credit0s~jlecia:es(~?Jl1~ .na:p_ :r:opost_a.) . ·- ·- .. . · ... . -.-. . - - - -- -~~7:~$3?~-
- - . -· ··- · --· ----: 

-· -~: -~tf-2/ .-~:· ;-~o~e~~õ~-~ut~~~àõ~ :. -~)-~~ -:: ___ .: :-· :: ~- Yr~::jé~;~_:_:}~;}1{~t~õ;'0 :~' 5:~~-~-- =~,_;.-~---~.ê 
· · . l.? ~Xabrir; rio exerciéio.de1896;•.'c:reditos supplementares ' até & •. 000:000$ ás-· veroa8 · .· 

indicadas (na': :tabella .·.-que ·· aeompanha.:.O-'~ ': presente lei.".: -~A's~':v~rb~s:~;~Sociíorros publicos, · . 
Exercic_ios"-ilndps· -~ ·Dijferença âe ··. cáffi:bio-:-P~derli •- Q Governo, abrir, creditos : ~u~ple~entaré~ 
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em qualquer mcz do exercício. com tanto que a sua. totalidade, co~putada com a dos ma.is 
cred.ltos a.bedos à.s outras verbas. não exceda. ao maximó fi.."<.ado pela. presente lei, -respeitada. 
quanto :i. verba -Ex.ercicios findos, a disposição da lei n. 3230, de 3 de se~embro de 1884, 
·art. 11 ; · · ·· . ·· --· ·· ·· · · · · · -

. 2." A aforar terrenos da Quinta. da Boa. Vista. aos proprietarios dos predios ahi.construi
d:ós:com licença do e.x-imJ!era.dor, salvo o Jlil.I•que .. e a .á.l'ea. neces38ria ã.s dependencias do. 
-Museu Naciona.J., e bem a.sstm a aforar os outros terrenos da. mesma. quinta.,- de-que ·não pre

. t:isar, para. a construcç.ão de edificiJs publicos, tendo preferencia os aforamentos· para. fins 
de utilidade publíC<\. ou melhoramentos de hygiene da. capital; . 

3.• A. abrir os necessarios credites para a execucão das leis ns. 148A, õ.e 13 de julho de 
·18U3, e 191B. de 30 de se-tembro de 1893. art. 15, n. 2; : 

4. • A mandar proceder ao arrolamento, discriminação, demarcação e verificaç-;lo de to· 
dos cs proprios nacion•tes, nomeando para. esse fim uma. commissão, correndo a. despeza. por 
conta·da quantia de 50:000$, consignada no n. 18 do art. 1•.; . . . 

· .. . 5 •. .A. concluir o edificio e acce!'sodos para installa.çã.o .deftnlttva. da. Alra.ndega de ... Ma
cahé~ installando-a nesdejá. em edi:ticio alugado, abrindo para esse fim os uecessarioscreditos . 

. · 6. • A receber do Banco -da. Republica. por conta. do debito deste .para. com o -Thesouro, 
prooio's; sitos no Districto Federal que forem julga.dos precisos pa.ra a insta.llação de serv:.iços 
publicas; · · . . . 

· · · · ·. 7 . • A· desapro:priM' por utilidade publica os a.rmazens contíguos á Alfandega. do "Espirito 
·Santo e pertencentes ·a ·Hard~Rand· & .· ·• Comp;, -bem como::o terreno··· comprehendido e_ntre os 
.:referidos :armazens e·o becco de ,Manoel AlveS e a- destinal-os ao serviço da. -mesma al-

~f~~~~ e~tre,--ar . a.os Estados d.a. Pa~a.~yba ~ Pitmhy o resto do auxilio .que ~os llle~mos foi ·-1 
·concedido pela. lei n. 120, de 8 de ne>vembro rle 18~, abrindo.para i.;:so .o necessario credito. 

·- - 9.• A pag••r ooDr . .Albino :Meira, lt>nte de port'ogoez do cu~o annexo il. Faculdade doRe-
,:clf'e; ·os:vencimentos que:deixou de'·r·eceber desde a'data::de· sua.·dem issão a.té á reintegração, 

.. :bem como ao arcciliago .Luiz Francisco de Araujo, lente do mesmo•curso.·osvencimentos que 
:· de!:s:ou,de rQ(:eber-desde. a data da. -suaj ubilação até <i. da.:. sua reinte,.o-ra.çãD. . . _.. . · :~ • • .·· 
,:_ ·. :- .10 : A mandar · entregar ao arcypreste·do esta.do do Espirit.Q Santo; as · alfaias do culto ·· 
.. catholico do - antigo colleg·io dos jesuitis daquelle estado, para terem o destino que ~empL-e 
. tiveram. .. : .. · • . ·· . : . · · .. · · · · .. · · .· .. · 
. , 1 L · A uniformisar os regulamentos do.s caixas economicas federaes nos estados e bem 
assim a. rever a tabella dos vencimentos dos 1·espectivos empregados, no sentido de elevar 

· razoavelmente esses vencimentos: · :· · ·. · · · · -- · 
Art . 3.• ~ão rlecla.rados prescripta.s todas as contas de responsa.veis, anteriores a 31 de 

· .. dezembro. de 1890, uma vez que não tenham sido, por qualquer modo, enco.:.trados em al-
cance pa-ra. com a fazenda publica; · · · · · 

§ 1. o As contas comprehendidas no periotlo de 1. de janeiro de.lS9l.até il. data da instal-
. laçã.o do Tribunal de Contas se1-ão tomadas me<lia.nte exame·arithmetico e confrontação .dos 
_documentos justitlca.ti.vos,das · v.erhas das deipezas . . 
· § 2. a Si por este 'processo se veritl.car desfalque. ser~ -então a tomad:l. das contas pro~ 

cessada. na. fórma da 1egts1:J.Ção em vigor. . 
.. § 3. • No caso de. não se verificar desfalque, o Tribunal de Contas dará quitação ao 

> responsa.vel e ordenará a bail:a. na :fiança. · · ·. ' · · · . · · . 
· · · ·. .Aro. 4. o Ficam desde já. t1-ansfórmados ·ein ii.fo-ra.nientos os o.rrendamentos d.e terras da 
.fazenda de Santa Cruz; aos aciuaos a.rrenda.tarios será concedida. remissão do fõro, metlin.nte 
o. pagamento de 20. aonos do O:rrendàn:ento a que estiverem obrigados aetualmente. .. .. · 
· ·Art. 5. o Ficam a1Jprovados os creditos constantes da. tabella. junta, no total de 
133.024:320$380. . .. . . . .. . . . . . 

:, Art" 6.• Continuam em pleno vigor as : dis}losições dos &J:ts. -8• e 12· da lei n. 191 B, de 
30de setembro de 1893 e do art. 20. ~ .20. da lei n • . 3229, de 3.de -~etembro de·J884. ;: _ ·.· 

-•. . ~.A:rt. 7. • Nenhuma. nóme~.ão se fa-rá. para os · legares creà.dós por· està. léi !ó1·a. do qúa- , 
;'dro;dos empregados de-fazenda e . extinctos . e· do pessoal iileg:ilmente aposentado,que' for. · 
·: reinteg'l'a~o; _pelo governo. . .· . · , . . ···_ . . · . • . . ·. .· . · , · 

.,,.~,· ·\.Art.· ;g ·b~O ~vernOJ>oderá-tranSpqrtar · as· sobras apuradas em :virtude. ·de economias 
- .real1sadas em subdivisões de .uma. mesma _verba; desde que. o transporte :;e opere de .umas ~ 
~~rá;~Q.utras~discriminações.da mcsllia :.verba; ·' . .... : ,·~· ··: =~ "'< •· -,_ .. · .• "· ; '= :-: · -~ :::~}. -~: ... · .' · __ 
~:. •ct·_:~-o~tr_aJ?Sp6rte; porem~ não ~é:pe'ríri.ittiêló"'si ·for 'feito ' do ':' materiatc_· :para o· pessOo.l·e vice-, 
:~ .. :Y.~er:sa,'-3ó~:· ·-~~·::.-.. ~ .. / --: ~- ·~·'(_.: _~:·. ~·::: .:: ·: · ;/~- .. -- -~ · .::~- r .. ~-::~·-,,t:;:·~: : · ·;=:::.\· =·~--:r:.:-::~-; :::··- ~ -.- - · ·. •·· ·· ~ · · ·. ·•. • · · 
:::t·): '':Ai'.t~;;g;o; Revogãm~sa .as• disposiçõe8'~m: C.O!ltraiio ... · _; . 
~~;:~;~-~::Sâ,~:ii~':commiSsões~ 3i{a{set~m~~ocr,eJis95~ -~ __ :F. ' Lin~a Doort~,"""' ~~· : k NeirHi. ~ , ·• ~ -: : 
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• SES.Slo EM. l _ DE OUTUBRO DE 1895 41 

Tabella. das verbas do orçamento :para os quaes o Governo poderá abrir~:.
credito su:pplementar no~exercicio de i896, de accordo com o art. 2° 
n . I .da :presente lei 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUORES 

Socco'l"ros pubtícos. 
Subsidio dos senaàores e subsidio dos desputados~Pela importancia que for necessaria 

durante as prorogaçõ.=s. · 
S~creta1·ia do Senado e Se-;retaria da Camara dos Deputados-Pelo serviço stenogra

phico e de redu.cção e publicação dos debates durante as prorogações. 

;.\!INISTERIO DAS RELAÇÕE.S EXTERIORES 

Extraordinarias no exterior. 

1\IL.'<ISTERIO DA MARINHA 

· .H'ospitaes = Falos medicamentos e :uteilsis~: , .. ... · 
Raforinãdos _... Pelo soldO-de officiaes e praÇas • . -. · H - - ; · • • • ••••••• 

Munições de lJocca - Pelo sustento e dieta. das guarnições dos navios da armada... . . . 
· . Jliunições·nrn,aes ....;.; Pelos casos fortuitos de avaria; naufragios; álijamento de obJectos 

. ao mar e outros sinistros. · .· ..... · . . . . ·-· .... • - . · . . . . . . . .. . · . 
Fretes- Commissões de saques, tratamento de praças-em portos estrangeiros e em Es· 

·tados ondenão•ha•hospitaes ·e enfermarias, e -paradespezas··de ·entet·ro •...... ---·":· - --.. · "'"" -
Eventuaes- p,~las passagens autorisadas por lei, ajudas de custo e gratificações extra-

or.dinar.i~~~ Jambem_, determinauas porlei • . · :· · 

~!INISTERIO DA GUERRA 

.H'ospitaes -Pelos medicamentos, dietas e utensis e praças de pret. 
Praças de pret --:- Pelas gratificações de voluntarios e . engajados e premio aos mesmos. 
Etapas- Pelas que occorrerem além da importancia consignada; ·· ·· · ·· · 
Despe:;as de corpos e qua1·teis-Pelas forragens e ferr(l.gens. 
Classes inactivas -.. Pelas etapas das praças _ invalidas e · soldo de officines e praças 

reformados. · · 
Ajudas de custo - Pelas que Ee abonarem . aos officiaes ·que viajam· em commissão de 

serviço. - · · - . · 
Fabricas:.:... Pelas dietas,-medicameritos e utensis. 
Presidias e colonias militares- Etapas e aiarias a colonos. - " - . .· -
Di1wrsas despe:: as e e,entuaes - Pelo transporte de praças e comedorias de embarque. 

MINlSTElUO ·DAc INDUSTRIA, VIAÇX.OE OBRA.S PUBLl~A.S 

Garantia de juros as estradas de ferro e aos engenlLos centraes ~ Pelo que exceder . ao · 
decretado. · · . _. ·· · _ 

l\UNISTERIO DA FAZENDA 

Juros da divida•inscripta, etc.- Pelos reclamados além dos algarisfuos OrÇâdos. 
. Caixa.da Amortisaçao ~_. Pela encom111enda e. assignntura de notas. _.· .. ·.• : - ,,_i - = , , .. _._ ••.. 

· · Differen_ça de cal?tbio-?e_lo que for preciso; afim d_e;_:realizar-3_e a · rem.es53. de fundos 
- para-o:exterior e o :Pagamento dos juros_ e amortisa.ção dos (3mP.re.s~tm()s ,nacto!laes de •1868, _·-

1879 e 18_89,e:4a,(apóJices c~p,v~rtid::ts : ~~J!lr_o • d~ 4 .0/a.·e~: óuro~·-··. ·•·• :' : . · _·· ··· .. -; ,·· .: •. · _ ·. · 
.· ·: :• Juros_: dl'IJerso:S '~~P~las'l !!lPO_I'tanCias •,que •forem. prec1sas _: além_:d~-~-: C()IIStgn.a4a.s~. _. ,.;:, .. . :. ...... ·c 

Juros dos :biZhetes: doõ Tliesouro ...;.1dem idem·;=,: ''\c :';,;:: ' ·_. ·_- · ····~· -c-·c::- · · . , - ~c;- · .·. ,_. ·. ·- :;"-~: 

Commissü~i.e .~cõ.r.retagens'.~: Pelo, queJor ' necessari<falém .'da/sorriíná ' CÔncedida:'~',:~: : ·.c._·
., · 7ur~.(âos .·. e}nprestimos: d~- co(iii âõs :~rp7iaõs~ 7 , Pelos _ qüe :forem_~ recfaJl!~d.~~{~í'a ~ ~~~·., ~~~~·:q~ 
porta.ncm,oxcedor ·a .do cred1to votado~- · --· • ··· · ·· · ·. , · - ·· · · :•- ~ · :0-'' 

· Ci.man > v~: vr '· · · -;- ·· .. _::6:,·._. . 
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:· :A.NNAES· DA CAMARÁ. . . 

.. 
:· . :· _.ltn-as dos depositas dcú : caill:as .~onlimica; e·dos montes de socc.oJ·1·o.~ Pelos qu~ forem 

·· devidos além de credito votado. · · · . 
· · Eo:erciciosfmdos - Pelas aposentadoriil.S, pensões, ordem.dos, soldos e outros · ven-
cimentos marcados em lei. · · ' .· . · 

• :' .Reposições_ e res:_itv.içiJe:; - Pelos pagamentos reclamados, quando a importancía d_elles 
e:x:ce~er a constgn!).çao . · .. .. . . · 

'Sala. dns commissões, em 30 tle setembro -de 1805.- F. Lima D!tal·te.-.T. A. Neit~a . 

Táoella dos creditos que _ficam approvados na forma do art. 5° da 
presente lei 

MINISTER10 DO INTERIOR 

DDcRETO ~-10.112 DE 15 DE DEZE~lBRO DE l SSS 

~S~~~~~~ ~~~i·c~s-.-:~: -~··.-:·. '. ·. ~·:.·.~:~:;~·.'.·~ ·~:~:-·~·- ·~ ::-:: .. -:-: ~: : :: :··· . 15:000$000 . -•. 
}79:755$?59 .. 19~ :?55$759~ 

• riEciaEro N. 10. no DE 1 DE FEvEn:EIRo nE isso; .. 
_ ,Soc_c~rros ~ubli,c?s- .... ~ · ~-~ ·-~:· ~ •. _._· · .. ~: .. : .. : .:·:;: ,: '~-~ --L~:.:, : ..•.. : ~ ~ ·:·.·.·:.·: .. : ~ .': .. ..... ~{,:~9$Ô20 

:ó'E_ClU:To N. 10.181 DE 9 DE l'll.VE~!EIRO DE 188~ 

'' ·nesP.ezas imprÚist<oS e ~1·gentes ; ;· ·:~ . ;: .'. -~: .. . : .~ '0"-i 5: . ;., .'. ;:: ... :·. ·; ..... .. ' 5.:QOQ:000$000 : · 

DECRETO N -. 10.315 DE 20 DlL'>.GOSTO llE 1889. 

_I>~s~eza:5 imprevistas e urgente~.-. ......•• _ .. ~ ~ •. . ... •. ; . • . . . . • • . . . . . . . . i. 000:000$000 
. . ·. .... - .. ~- ·:- . -- . . :. .. - ·-. . .· : . 

... . .. 

DECRETO N. 10.418 A, DE 30 DE OUTUJ!RO DE lSW 

Ajnd:is de custO.~;: :; .• _ ........ .......... · .. ~ ... . . · ._.: , ., .. · 45:000$000 
· Soocorros pulllicos . ,: . ••.. . .• ...• . ..•..•............ :. . . · 600:000$0:.10 645:?0<J$000 

':-- DECRETO ·?>-• 10Ai'J4 D2 9 DE NOVEMBRO DE -1889 .. . 

Despeza~ impre\'ista.s e urge•1tes .. .. · ... ~ .. ~ .. .": :: .... :: .... . . . ......... . G.-'000:000$000 

: - ~ECRETo N'. 4 ~E 28 DE FÉVJÚtEIRO -DE ]891 

S~orros publicos ....• ; •...• . ; .... . . ;; •. . • ~ • . :_ .•..• ~ --.;. : : •.. · ·. : • ... 

DECRETO N. Hi6 DE 29m: ABRIL DE 1891 

Óbras · .... , ... ·: .. · .- ......... .- .. . ... . ~- . '.-. ···•· . ..... ... ............... · .. ' .. .. . 32~: 000$000 

. D&ciiETO :-.<; 462 DE 12 DE AGOSTO DE lSOl 
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SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE 1895 

DECRETO N, 794: DE 16 DE ABRIL DE 1892 

Ajudas de custo .•..•...•......•...................•.•. 
Soccorros --publicos .•..•..••... _.: ..•••..... ~ ....•....•... 
Assistencia da. infancia desamparada •.•.••.••••.••...... 
Subsidio · a senadores ....•...••...•.....•...•.....•..... 

>>.- · · · a deputados .•. ; •...••. · •.. _ .•....••.• _ ...•..•.... 
Secl'etaria do Senado •.••••.•......•.•. . .. -•••...•..•... 

43 

» da Camal'a dos Deputados ..... . •....•....... 

8:400$000 
1.720:000$000 

:31 : SOS.$712 
47:250~000 

172:200$000 
19:193$.')30 
24:11~$900 2.022:9G5$l42 

DECRETO N. 720 DE 20 DE JANEIRO DE 1892 . 

Estados confederados .•... , •.. ·; ...... ~ ..•....•... ;. ;, .• 
Iospectoria. geral de hygiene ...... ; ~ ..•.... ;: ......... ; ; 
Limpe.zada. cida.de e pr-J.ia.'3 ............... . ............ : 

141:600$000 
431:220$000 
631:560$000 1.204:380$000 

DECRETO N. 758 DEll DE i\IARÇO DE 1892 

Estados coa federados ...••...••.•.••....••...••••.•.........••...•.•... 

. DECRETO. N. /70 l>E 22 DE :IIARÇO DE 1892 -

Soccorros publicas •. ~ .... , .... ...................... , ................ . 
DEcRETo N~ 7ss DE 8 DE 'ABRIL DE is92 

Acquisiç~o - do prG"dioem quefllleceu·o~ Dr~" l3enja.min~ ~consta.nt e- outl':l.S-
-9.es~~z~ ~ ~ · .......• ~ .... . ....•................ ~ .-. . .- .............. . 

DECRETO N. 794 DE 16 DE A..J3RIL DE l8\:l2. 

Subsidio a senadores ..•...•...•....• :· .•........••...... 
» a. deputados ................... · .. · ... · ..• , ...... . 

Secretaria. do Sonn.do. " ... ; .............. . . ·-" ....... .. 
>) da Camara dos Deputados.-............ · ..... ·. 

DECRETO N. :1145 DE 2.2 DE NOVE)fRRO DE 1892 

75:4509.000 
272: 2.50sOOO 

10:045$140 
2-5: 27,1s 1.00 

H.ecéns~aq:~e~~o ......... · ........ : .. -...... · ........................ . ... .. 

DECRETÓ N. 1158 DE 2 DE DEZE:IHJRO DE 180-2 

168:320$000 

3.000:000$000 

110:000$000 

-38:3: 6 I 9.~330 

69:714$585 

Soccorros publicas •.. •. ~ · •· .................................... ~ ... >.. .. .. 3.000:000$000 

MINISTERIO DA INSTl~UCÇAO PUBLICA 

DECRETO N. 820 DE 19 DE lll:AIO DE .1892 

Obras; •. __ •. · .... _._ .............................. ~ . . . _ ......... .- .. , : ....... .. 50:564$420 

DECRETO -N, iÚ .-\, DE 30 DE .JA~~lRO DE l892 

rnspeStoriá_Goer::l.l de-:instt·Ucçã~· pt·imariú. ó secimdm·h. ". ~ : ~ 134-:720$000 , · __ · > ._____ ______ _ __ _ __ ______ : 

Instrilcção priml\l'ia do 1° e .2• gráos: ... ; •..• ;.: .. .. :.<: . ;·. J .274~~?0$000 L409:560$000 ~ 
-- --- --·.·;~.: ~.:~~~:. ~~~~ - :" ·~ -· -~ · ·: ·:.:· ·. <-~--: . -- -·;:-:-.~~:-_ :;~_ ~-~ -~-':..~-=- :;';..;: . .. :·~-:~ ·-::.: . .:.. . .... ·:-. --.. --- -.. -

;; _ _.:·· _ ~ : .. ::_ ,_._ 

: ~.,·:DE~·R.ETo · N~- ~7~3:'DE-~·5 : DE --AGóST0·: -.'I)E·-. _: lS92·~:_:·,_:_~-: ... 
:. '~-. :--. -:. : :· -: • . " • ' ' " ~ ' 

• • ~ -- ' ; · ,",' ". , ,; .,,_. . , .: ·_.·I , ' • • 

T~Ie,grapliO.~· -: .. o.; ./.-, ·••·. •·-~ .: .. :· . :: ~ . ~ -;- .:<\ ::>~ ~ >~., .... · .. ~.'L;.;, .. /:O~ F.·;; .. : :· ·· 5oo :OOO$Oóo,· • 
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44 .ANNAES DA CA~IAltA. 

MINISTER10. DA JUSTIÇA . 

DECRETO N. 10.381 DE 2 DE OUTUBRO DE 1889 

~~uchls .de custo ...... . ............. 'c" . .............................. . 

DECRETO N. 723 DE 2 DE FEYER.EIRO DE 1892 

R.e1açrl(ls ............................................. .. 
Justi~.as de L" instancia .............. ~ ................. . 
Repo.rticões de Policia .............. . . . ................ . 
Juntas· commerciaes . ....................... . .. . . . .... . 
Presídio de Fernando de Noronha .......... . .......... .. 
Diligencias policiaes ...... . .................. ...... . ..... . 
Ajudas de custo .... . ........................ _. ....... ; . . 
Eventuaes .•. .• •. · ... . ...... ~ ........... ; .... . ....... • •. 

295; 168$000 
2. 02A:296$i68 

20 I : 188$500 
47:812$000 

244:987.~00 
. ~:800~000 

9:?:000~00 
1:>:000~00 

_l)ECRET(.) N ~ _749 A., DE 27 J?E FEVE'aEIRO DE 1892_ 

. Justion,s de 1" instancia ................. ; ... . ......... . 
· ReforCilados de Policia ........... -................. . .. .. 
Diligen_cias policiaes . ............... . ..... ~., .......... . 

125:508$000 
20: 880$000 

ô00$000 

DECRETO :tf~ '795 DE "18 DE ABRIL DE 1892 

Asy1o_-de .Mendicidade; ....... _ .... · ·:; ....... : ... _ ..... , .......... _ ....... . 

DECRETO N . 840 DE 30 DE MAIO DE 1892 _ 

Relilções ........... . .......................... •· • • ·• •• ·• 
Justiças de--I• instan\:ia ...... • .-..................... · .. 
J unta Commercia! .................................... . 
Repnl'tições de Policill. . .. .... . ...... .. .. .. ... : ... .. .. -- . 

· · Diligencias policia as ... • .••......•.•....•...• ; •.. • • • • · • • 

2:574.SI29 
14:545$427 

534$348 
1:434$874 

416$666 

-= DECRETO. N . 1086 JlE 18 !>E OUTUBRO DE ]892 

Repartições de Policia .. , ... ~ ..................... ; .•. 
Bri~ada .policia r .......... . ................ -.•...•.. ; .• 
-Casá. de Detenção ~ ..... ................... . .. , • •• • ; ••.• 

406:450$361 
679 :2S9S'745 
39 :004$586 

6 :84il$902 

_50:000$000 

3.056:252$758 

146:988$000 

73:500$000 

19:505$444 

_ Retbrina.rlos da brigada politial ••••..• ~ •.••••.. • • . •.•.. 
Diligencias policiaes .. , .. . .............. . ...... • ...... . 124 :000$003 1.255:888$597 

MINISTERlO DA JUSTIÇA ,E -NEGOCTOS INTERIORES 

. DECRETO N. 1273 DE 17 DE F.EVER.ElP.O DE 1893 

--Para _ as despezo.s o; liq uida.r com o serviÇo -de hyg'iene 
tert:estre •. .•. • •• -, ••. -: •. • ~ •...•.•. ..•. •.• · .. ~ .•.•. • · • · .. .. : •.••..•.• _ •• . · . . .... . 

c: .Pàr'ai•despezas . da. inspectoria GerâJ de lnStrucção primar·: .. >.-: •·••. 
:'":C: '. ria· · e secundaria -e com as de instrucçã.o prJmn.ria do: _ , 
: ·: .. ' ' l~ e 2• ~ã?~ dest :~. Capital ... , .. -..... ~ ; ..... · ..... . .... .. 

.... 45 :5~~0 , 

··• 



Câmara dos Deputados - Impresso em 27/02/2015 15:43 - Página 56 de 61 

DECRETO .N, 1234 DE 21 .DE JANElRO DE l893 

Para o custeio do presídio de Fernando de Noronha du-
rante o 1° semestre de 1893 ••••..•..••••.•.••.•.••..•••••••.•••..• 

DECRETO N. 1267 DE 11 DE FEVEREIRO DE 1893 

Para occorrer ao pagamento do ordenado aos magis-
trados postos em disponibilidade ........ ~ ......................... . 

DECRETO N • 1273 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1893 

Para occorrer ás -despezas relativas ao pes3oal e mate-
rial das Insp~torias de bygiene dos Estados do Ceará, 

_. Parabyba, R1o Grande do Sul e Goyaz, nos primeiros. 
tres mézes·· do cor.rente anno, sendo: · · 

Para pessoal. ........................... -........... ' ••. 
Para material .•••.•..•••.•...•••• , •.•.•• · .•. -•....••..• 

3:450~000 
1:000$000 

_DECRETO N. 1310 _DE8 DEM.!L'ltÇO DE •1893 

1?ara construcção de um Iaiareto no Estado de Pernam .. _ . _ -

45 

122:493$750 

680:800$000 

4:450$000 

buco, de conformidade com a autorisação conferida _ . -. . _ : -

--ra1~s~~~;~~~. }~~~:~~i:~;~: .. ~~. ~d.e:~: ~ ~~~ ~~~~~~~~~- •• -••• -~ •••••• .-•• -- _l_._f:)QQ :_QQ0$000 

DECRETOS NS. 1338; _1339 É-1340 DE 28 DE mn:go DE 1893 

Para. pagamento do pessoal de cadeiras · extinetas do 
GJmnasi_o ~acionai, 15:000$, e despezas coin o ser-
"VJ.ÇO san1tar1o 50:000$000 ......................................... . 

DECRETO N, 1358 DE 20 DE ABRIL DE 1893 

Para occorrer. ás 4espezas . com o pessoal- da repartição . da policia,-e com 
os vencimentos dos magistrados do _Estado--da Parahyba, durante o 
periodo. de1in~fivo desses serviços •..• ,; -............................. . 

bECRETO N. 1374 -DE 27 DE ABRIL DE 1893 

Para pagamento do premio ao Dr. José Luiz de AbneidaCouto, lente ca· 
thedratico da Faculdade de Medicina da . ~abia, e da impressão de sua 
obra intitulada «Lições de Clinicamedica e tberapeutica » .......... . 

DECRETO N, 1555- .bE 5 DE ~UTUBRO DE .l89::Í 

Para' c~steio. do presi<li9 de Fernando . -de ' Noronha· • durante <> •2° semestre 
-deste c exerci cio. ~ .••••• · •· .••• .,~-.. ~ •• ;:~ • ~ _ •• - _~ . ~ •• ~-~ •.•• ··~ -~-••• ~ • • ·-•.•. 

65:000$000 

34:808$252 -

5:280$i00 

122:493$750 
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DECR.E'rO N. 1657 DE 20 DE .TAi.'EIIl.O DE 1894 

Parn: o custeio do '[ll'esidio de Fernando de Noronha no primeiro semestre 
· · deste e:~:ercicio ......... .. . . ................ . .... ... . .............. . 122:493$i50 

DECR.E'l'O N. lí84 · DE 30 DE. ,\GOSTO DE 1894 

Po.ra. o custeio do presidio de Fernando de Noronha no segundo semestre 
deste exerci o .. . ......... . ...... . . . .................. · . ......... , .. 122:493$750 

DECRETO N. 1795 DB 11 DE SETIDmRO DE 1894 

Despezas com a Colonia Correcciona.l dos Dous Rios ....... .. ....... . .... . . 89:000$000 

DECRETO N. 1897 DE 24 DE NOVIDIDRO DE 189,1 

Abre credito supplementa.r neste e:>el'cicio .às verbns-Subsidio <los Senadores 
· eDeputados ......... . .... ... ~ . ....... ...... ..... ... .. _. .. : · · .·: ·· ··· 1. 8.">6 :2.':i(h~OOO 

DECR.E1'0 N. 1898 !)E 24. DE NOVEMÍÍlt O DE 1894 

.. Abre . credito supplementar Jleste : esarcicio às·· ver bis - · Secreta~ia dó 
. Seu a do e cama r•~ ~tos Depu~d~·. ; ••.. • .... : ••.••.•• •• : . ..... ~ . •• ~ . •• _. ; · 

·. ·. . . '•' 

MlNISTER.lO DAS . RELAÇÕESEXTJÚ~IORES 
·-·· ... -.. ·- '" "':'' ~ ... .. . ··.-· ·- r . --- ·· •. 

D.ECRETO N. 10.J~4 . ;I>E 10 DE l'EVERE~O DE 1~9 

Aj.utlastle c.usto ............ . .......... · •• : · .............. , .... ........ .. . 

DECR.ETO N. 10.178 DE 1 DE },'EVEREIRO DE 1889 

Comm\ssões de li mi.t~s .•••..• ; ••..• : • . . ....... ; ••... . .; ... ... ......... ·; . . 

DECRETO ·t·i. 10.398 DE 12 DE OUTUURO Dl!i 1889 

Ajudas ue custo •• ••• •.• ••• •.• ; , . • .. •• •••• • •• •..• · .• ••.. 
Estraordioarias uo el:tedot·. ~ : • . . ..•..• :: • . . . . •• • .• •. .• 

D5:000$000 
29:5311;r18t 

DECl~ETO N. 759 DE 11 DE )!ARÇO DE 1892 

130:000$000 .· 

.124:531$484 

.Ajutl.<\s~do custo ..•.....•.. .. ~ ... . . .•• • .. : . .. . . ~ . ~. : ... : .· • ..• . : . .. . :,·.: ·,. . . . _ 1_07::~~00. ~- . 

DECRETO N. 1318 DE 17 DE HARÇO DE ]893 

Ajudas de custo., . . ........ . ................. • . . .. • • · 
. Ex.tmordinm:ias no c:tterior ...••. ) .•. . ~ •. ••... .• .• .. •.. • 

. ": .. _ 

285:875$000 
. SS:í 00$070 374:581$670 

P..a.ro. des~za.s- com a. pacificac;ão .. dos E:>t.a.dos .•.. ·'· • .• .•..••... •• .• • • :.: ... . . . .. 200:000$000~ . . . ·. . . . .- . - . . .. r: : 
.. 

: ·· -. . ,, 
.~------ -· .. :· . 

. P.~;:;~·~m·. ·eu~p!'iment_9 a() .4isp~stci no ·~rt .. 2~ ~~ l~i n. 9i:::tle-:;>;deo ut1lbro 
,': :~:_ ;__de, l892. Missão:eRpecial à. China. (Este .credito. foi :\ber.t.o. ,pelQ . MiniS!; . . .... , ~ · , ,·:.' .'" . . . 
·.'~;'çterio da.lndustrJa.) ... ~ .. . ...... .. ~· .. : • •. : .. . •~ .... ~ ...... : ....... ~. . .l50:000S000 
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DECRETO N. 1594 DE NOVE!tfBRO DE 1893 

Para. as despezas das verbas - Ajudas de custo e extraordinarias no ex-
terior- no exercício de 1893 ..•. .- •.•..........•..•......•...••.... 

DECRETO N. 1656 DE 20 DE JANEIRO DE 1894 

Para ~s de:spezas com tt pncifieação dos Estados •.•....•..•...•...•.••.••. 

MINISTERIO DA MARINHA 

DECRETO lS". 10.191 DE 23 DE FEVEREIRO DE 1889 

Munições de boccn •.•...•••••••...••..•.....•..•.....•.......•........•. 

DECRETO N. 10.397 DE 12 DE OU'l'UBRO DE 188!) 

Eventuaes •••.••••••.••...••..••.•••. s •.••.•••..•...•••.•.....••.....•.•.. 

DECRETO N~ 655 DE 7 DE NOVEMBRO :OE l891 

1\rsenaes •... ; • ; •••••••• ; .....••...... •· ..••... ; ..••... 897:777$804 
297:806$22:3 

47 

11 o: 000$000 

200:000$000 

119:500$192 

~ 66: 344.'$794 

Munições de bocca. ............................... · .... · 
1\Iuniç-ões nnvaes ..................................... · '296:499$510 1.492:083$537_ 

:OECRETO N. 766 DE 18 DE MARÇO DE 1892 

~Iunições navaes ..................................................... . 219:546$842 

DECRETO N. 654 DE 7 DE NO>El\IBR.O DE 1891 

Para renovaçã.o do material da armada................................. 10.000:000$000 

DECRETO N. 657 DE 7 DE NOVE~!BRO DE 1891 

Construcção de -pharóes ....... ~ ............................. : •. ; ...... .. 

DECRETO N. 1265 Dfl 11 DE FEVEREIRO DE 1893 

Hospitaes •.•.•.••.••.•..•••..•...•.•...••...•..••...••• 
Munições navaes •••••••••.••.••• · ••••• • ................. . 
Eyentuaes ,., _·~-··· ._ .•. ~·-· .. ~· ~· ••• ,' •.•..••...•.•.• ~ ~: •.• . , .••• 

62:152$424 
105:445$788 
100:000$000 

DECRETO N •. 1266 DE 11 DE FEVEREIRO DE 1893 

Cou1bustive1 .......................... .-.................. . 
Material de, construcção naval. ........................ . 

268:431$056 
412:371$905 

DECRETO N. 1309 DE 6 DE l\IÁRÇO DE 1893 

Repartição d3. carta marítima -- Se~Çã\) pharões ••. ;; .. • ....... ; .•.• .. ; .. . 
-·-··--···"·- -- ---..----·------ ... ·-·--···• 

··, nicP.-ETo :N~ 1";556 nE.· 6DEóu-rul3B:o nE: 1893 

400:000$000 

680:802$961 

32:150$000 
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MlNISTERIO DA GUERRA 

DECRETO N. 10405 DE 19 DE OUTUBRO DE 1889 

·'rii'versas despezas ee ventuaes .••... _ .................................. . 428:847$195 

DECRETO N. 809 ])E 4 DE !IIAIO DE 1892 

.Ajudas de custo .................................................... .. 150:000$000 

DECRETO N. 1293 l)E 4 DE l\IARÇO DE 1893 

Para attender ás despezas extraordinarias com as occurrencias no Es
---- t :1do do Rio Grande do Sul e á necessidade . urgente de lançar mão de 

· meios energicos para manter a ordem e defender a Republica........ 2.000:000$000 

DECRETO N. 1322 DE 21 DE !IIARÇO DE 1893 

_ ~a.J;a _compra de a.r!llamento ~ 115.000.................................. 2.163:869$458 

DECRETO N; 1346 DE i DE ABRIL DE 1893 

Fabricas •..• .••••• :-- ~ - . - .- •..••• ;·.-...••..•• : .... : •••••••••••.•• ; ••. ~ •..•• ; •• 36:280$000 '-

- -- DECRETo -N.1550 n:m 27 .DE SETEliiBRo _DE 1893 

Abre um creditoextraordinario àe •• .......... ~ •••••••• ~! •• , _. _ •••••••••• - ª.000:000$000 

DECRETO N. 1623 DE 26 DE DEZEliiBRO DE 1893 

Abre um credito extraordinario de ................................... .. 6.000:000$000 

Exerci.cio do 1894 

Abre um credito extraordinario de •••••.••••.••.•..•••.• ~.............. 16.000:000$000 

1\~INISTElUO DA INDUSTRL\., · VIAÇ10 E OBRAS PUBLICAS 

DECRETO N. 717 DE 26 DE JANEmo DE 1892 

-- Obras publicas e Estrada de Ferro do Rio d'Ouro ......... ; .: .• , • • • .. . . -- 1.360:895$000 

DECRETO N. 736 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1892 

aorta Viticola .••...••.•..•.••...••.••.•...•..•...•. 
Jardim da Praça da R.epublica ....................... . 
Jardim-do Passeio · Publico .......................... .. 

. -ytveiro da Quinta da Boa Vista ........• ~ .•• - ~- ,! ~ •••• · • ~. 85:250$000 

DECRETO N. 752 DE .3 DE MARÇODE1892 
. -. ~- ;_:. -.~:· ' -

-"'· DECaETO N. 767:ÔE 18 DE,:Iiú.~QO D~ 1892 -
~--- - -~ 

· _;(1iist~i~ das fazendas da Boa ·Vista, no muriicipio da Parahyba do Sul~, 6:780$000 
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DECRETO X. 772. DE 22 DE l\IA.RÇO DE 1892 

illuminação publica ........•....•.•....•.............••.............. 5G0:0458000 

DECRET:> N. 797 DE 2:3 l>E A.TIRIL DE 1892 

Para aug·mentar a. ui<\ria. dos empregados nos jardins publicas e viveiros 
da Quinta. dn Bo•~ Vista ......................................... . G:SOO:)OOO 

DECRE'rO X. 899 DE 29 DB .JUJSHO DE 18')2 

Obras publicas e Estr·•:da de Ferro uo Rio d'Onro ....•...........•...... 1. ::;o o: so5:=;;ooo 

DECRETO N. 938 DE 15 DB .JULHO DE 1892 

Esgoto r.ht_ clJade .•.••..••................•.•..•..••....•.•...•.....• l.~GS: 150;)250 

))EC RETO N. 9~19 DE 15 DE JULHO DE l8Q3 

Illuminaçüo publica •••.•....•••..•.••....•.•.•.•.•..•.•.....•.•••....• 55\.1:045$000 

DECRETO N, 1211 ]).E 13 DE JAXEU:.O DE 1893 

llluminu~ão public1 •....••..........•...•.•...•....•..•.....••.•.•... 232: 000$000 

DECRETO N. 1263 DE 7 DE FÊVEREIRO DE 18\}3 

Para pagnmento dos jur:os garantidos á Cear-á Ilcwbour 
Corpo,·atzoH ........ ..•. : ••.• ~ ................. .. :!: 16.875-5-0 150 :006.)315 

DECHEl'O N. 1212 DE 13 DE JANEIRO DE 189:) 

Pa1·u. occorrer ás despezas com o s~rviç~o de illumiuaçã.o pul>lic~t no 1 o se-
nle.:ltre ..................•..................... · ................ . 2:33:009;)000 

DECREro N. 1213 DE J;j DE .JA.NElRO DE li:593 · 

Para. occol'J'er it tlespezas com o ~erviç~o de esgoto tb cidatle no l" se-
Jneste~ •........•.•....•....•....... ~,· ••...• · ........ , .•...... _ .. . 

DECRETO ~. ' 1252 DE 7 DJ:: FEVEREIRO DE 1893 

Pn.rn. occorror às despez:ts com os serviç~os a cargo da Inspecto!'itt Geral 
das Obras Public:as üesta. Ca.pitttl, no 1 o semestee.................... l A18:3,15:)000 

DECH.l~TO N. ·1325 DE 21 DE :IIAI!.t]O DE 18\):) 

Para occorrer ao pagamento de saial'ios dos 'ser\'entes da secret:lrio. de 
Estado ..•....•....•...•.•....•.••.. ; •.•...........•...•........... 

DECRETO N. 1381 DE 27 DE ABlUL DE 1893 

P,\ra, pag-amento à via-rerrea intercontincntn.1, a.bre o croclito extraordiua.-
rio de quinze mil dollars ao cambio de 27dinheiros .............. : ... . 

Partt occorrer ás despezas com o seryiço di illuminação publléi1 a.tê ao fim 
do 2° trimestre dest1 anno •••. : : ••••••••..••.••••••.••.•••••.•••••• ~ 
C:~.m:~.r& V, VI 

16:200.$000 

27:•150$000 

;:79: 185$1•11 
7 
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DECltETO :\. ~.J69 DF. 1:3 DE ,T UT.I-!0 l•TI ]80:3 

Pa1·a uccorre:· ;ú; d c~pcz:!::; conl o :=:.t..:r,·1"o ;\ c:lr·go d~t ln:5:pei;ç.ãu Ge1·a.l :las 
Out·a:; l'ulttiC<~~ tia C<• t•i l;d F,;üct'<t L dnra.ntú o :?'' ~omc,; t. ;·u d~~ti.l :1.])110.. l. -~lS::·Hõ~ül) 

Pül'tl oceO!'t.'d' i::: l~ Ct-pcz=..l:::) ~·0111 o :::at·viç,) ;l,a illtunin~h'5io puhllca lbt Ca.pítill 
Fede ta\, 1:0 l" sem(!~lt·c deste anuo ............. . ... . .......... . ... . 7~1 :5Dü$000 

:dm~ um ct·erlito SL1! 'I' le:::enhr· ,·, ver\.J<~ Co!'t'eio Get·~d .......•....... . ... !:):30 :031$:3132 

Aure um cmdilo :;upph:meulat· it verh:t- G~n·antin de im·os- rlo o;;ercicio 
tle 18!)-4 ........ ... . . .............. . . . .......... _''_... . .. . .. . .. . . .. . 9 .:lG7 :i2\)$000 

IiECRETo "S. J\B() DE :;1 I>E llEZlüli\!W ·DE -! SJ4 

Abre nm cr·edito iit:tpp1ementa~ (, n;dJC\.- Correln G(.!;•al- tlo e:xerdcio 
tlc 18\H .......••.... ; ....•. . .•........... _ ... • ...•.. • .•.......•.. • 

DEC!~S1'0 ]';"; 737 DE 17 DE FW>'EI~C:lR.O DE 1SQ:?. 

. ·.npploment.u· l~ ,Ji Vt: rs\~ verL : s uo ox:ct·cicio <:te .lS84-lSS5 '' 1SUO •. • . ~ •.. 200; 237$5:37 

MlNISTElUO DA l'AZ~ND.\ 

Pilt'i1. n:!,!l\l:tl·isti' ,,~ pag;une nto,_: ([,~ tli 1·i ·h~ , lo.l cxd·.::ic.ies lindo~ tw ~xcc·ci -
do üe lt19;?. ................. . .. . .... . .... . . , . . . .. .. . . • .. .. .. • .. • • . tl . GOl :S:;o.)V72 

Ptlt'tt e;;peZ<.l.il cotll o m nteJ•inl du T he::;om·o Fe,J eru.l, do Trí!Jullal de Colllt\S 
e tias LJe leg-:~cias l'i$caes . . . . . • . . .... . . . ..... ..... . . .. .. .. ...... . •.. 

Pensionb tas .••. . ....•.•.....•.. . ..•..••...• . •......•. _ .•.•.•.... . . • .•• 

DECRETO: X . 1718 Dli! :21 DB ~l.Al.O DE 18\)4 

Para leg;l.l is:tr ils despe7A'lS Cúlh a Recelledot;h\ no ;exerci elo · de l 89Z .••••• 

DECRln'O N. 1747 DE 3 PE JULIIO. DE J 8§4 

Despezas com o pessoal c material l\ns' A.Í.faildegus d~ S~ Pa-ulo e Juiz de 
r"'Ol·:.t.. ·. ~ ........ . .......... , • . •• • ~ . ~ ~· ... , .... ~ .. . . ·~· .......... . ..... . ....... . 

\)\): 000;)000 

,100 : 000;)000 

400 :000$000 

361!: 001 $987 

_800;000$000 

Sala d.tlS commi!>SO<::;, ctn 30 de setembl'O tle 1805.- E. Lim? IJ~arle • ....:.. J . A; Nei1Ji: • . 
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O Sr. Pre:;;:iden:te- .Achando-se'! 2" r1iscussão tio m·o1'ecto n. 1~4 rlo lP"~ 
11dn.• nt•:t. l. , h ~ T • - · .L , _ i , . - ... •")V(). 
" ,"'t. ~ c,u. •. t 1101 :\.,;.es1gno par:1 amanha a 

1 
or<:~tndo a rec~ita ger-al da Republica. pa!'il. ó 

SCJUJnte ordem do ma. : 1 exercício rle l89G ; 
l" parte, até :is 2 l/2 hcr:J.s, ou antes: I Continua.ção rht 3"' fliscussão do nrojec:to 
" " - I 8'' B à 1N9" t . _, . J:' • ·~onr.mua'.'''·o da 3" discussão do proieeto 1 n .. ,) , 3 ' • ·:>- a.n :oris<.n:~o o Poder· Exe-

n. !16, de 11'95, regulando 0 csta.do àe sitio: I ?:ttso_ ac;,ntrnd.n.-:· com o çn;:enhe!ro Ayres 
Cmtínua-::ii.o d:t discnssito unic:t do pw~ I :~or:1pen •Ja.rvu.lho c Sou;:a. e Jo~é Augusto 

jectv n. 57, de J89:i. rr..a.ntondo era sna ple-1 \te<ra, 01~ rom q'::.em m-~lhores va.ntagens 
nitude os cli r:eit.us c.1nii:!rides <LOS e:;:tados uolo 1 offe:r8ce.\', :•. co:1stnK:9üo. nso e gosu de um 
U.!'t. G4 da Constit.u :ç:~o sot·re :.1.s ;;erra.s • üe- rn.n~~al1eneo .!:t esLaçu.o de So.pope:nba ü. ilha 
vo~ut<ti' sii.t~udn,:; nus seus reS})eccivos t~2rri- do \;i'~1~er·r-nd01~, q_outros m2llloramentos, na.s 
tm·ics. e dá· outrns proYin(;ias . condJÇUI'S q LJe l!ICIICa. ; 

:3" diocussão do p1·ojedo n. '15:2. de lS!):J. :3'· discussü.o .do J?i.'O.ie~to n. 20!. de 18\=H, 
fix:;.ndo em 200:000$ ;t au<tntia devid<~ n:o 1 declara~do exttncb. a d1vi.da. em que ficou 
all:1irante .Jeronymo Fr••~ncisco Gonç~:tl 1·e;:, p:tr:t com a Fv:.enth Nacio_nal o fallecido co
no; tnl'mos e pa.rn. 1, 5 effeitos do dec~·eto ron_el do exerctto \Ve_nceslao Freire de Cnr-
n. 1!)9 de :-lO de julho ue 189-L com o voto valno i _ . 
em sep:tra.-lodo Sr. ~I:J.r-tíns ccístn, .Junior: !" d1~cussao do_proJect~ n. 89 A. de 1895. 

2'' di.,(;ussi':o r;lo })rojecb n. :39 A. de 1895. üpil_W.l~' o no sentrdo de nao ser npprovado o 
dewr~ni~land .. a,;; condições de rüucqnisi.t,;ãu pr·oJecto n. 89, deste anuo. que suhstitucJ 
dos du·e1tos; de- c'dadilo bl'azi.leü·o,. com voto ]eh9u~ a. ell~ <1 C,9mpanl1a., a tabella F, 
em sepu.;·ado do Sr. Mc.rtins cost:t Junior . ann:,xa u. Conso1Hl::v;.ao d:1S Leis · da.s Allande-

2'1 disen,:;são do 1wojedo n. 93 A, de 18!~5. ga~ e ~fes0.~ _de l~cnJ:1s_Federa.es : 
r.utol·isa.ndo o Poder E:z:ecutivo a mn.ndar· l" d_tscu~>:ao uo pro.)':lcto n. 189, de 1895, 
construir tim l'a.:ml do prolongamento da org;tn_:sa.n: ·u o esta.-1o-maor r1o exercito, a. 
Estmrla. de Fet·ro .]:' Bahia.. de Sai1to "\utonío lr~\E·nü~nera Guml da Guerra e Llá outras pro
da~ Queim:tdas. ou tle outro vonto mais con· YlClenc.ras; _ 
veniente, ::i. vil!tt do Mo1·ro do ch~weo l" ~llscussao do project.o n. 132; de 1895, 
~: discussão do. pt\!jecto n. J;l~l À, uc to~:::7~v:lo,_ex!er~s~vo &~ ~·l'a.ças da. brigada 

18~?v, ;~utor:s:wrlo o g-overno a confirmar no ))Odc.a .. t 1 .a, c,1.plta.l ~e(te~·-~1 e do corpo de 
primeiro posto du t:xer·cito torbs as pr:;.1;,as bomhetros, que St\.la.mllts:orem dur<1.nte o 
eummi:;~ion:ulas nesse liOSto ate:) de novem- tempo de pra~;a._. o •.Jrmb, de que goza.m as 
hl'o r1e JS\H; pl'aça.s do exerc:to ~~ armnr:a, de serem reco-

:;a discu,~5o do ~>l'O.it'CTO n. 1:~1 ;\. rlc 18'1'1, ihid?-S ao .:\sylo. elos Invali_dos; 
autorisTHdo o ~O\'et·no :t contnwtal' .::.mi DtSC\lSS<~C· unu:-a do pl'<;]ecto n. 231, de 
quem melhores ·vn.ntagens o1fel'e;·er 0 ser- lSlJ:~. C!levantlo a. lOOs _mens,tcs :1. pensiio 
vi(,'o dt• naw•g:v:ãv rlos pu:·tos •'e s. Fran·~l<co ~ie quc·g-0/1t D: Con.st:wcw _I:_eopoldina de .\1-
c Anvtrame no rio P~r·n;,~.liyb,~ M ,(,~ Tutoya., ~~nqt~erqu•~ .. :mv<'l. ~lo e:tpttao Francisco de 
no ,~::;ta.do r.! o Muranhao ; I· au.l-t .\lf!:t.~Hl:J. c_ "\llJuquerque ; 
~:~" di~cn::;;i'ío do prçdecto n. 1:;4 B. de 18:.1-1, . DLscu.;si.IO umca do P!'Qjecto n. 221 ~\, 

;mtOl·is~lnilo o n-overno :1 contr:Lcta.r com de 1894, concedewlo <~ D. Cyrilla Ro·h·i
qucrn melltorcs 0 vanr.ú;.sen::; oirerecer 0 sor· gues. (la. Silva,_ vi uva. do Dr·. _Pranci::;co 
vi~,~o Je uma viagPm inens:.ü nn linha. 11e Rod~'J~"Ues da-:-Sllv_a.. lente d~ Fa.culda.cle ele 
t:a. v(l;;~(:·ão entre os_ portos de . Cormn1xi, ~:edJCt.na, da. Bahw. a pemao aunual rle 

.s. Lmz.ch· Cac~r.;s.:\I_n~a_nd:te Aqutdanna, no -.000$00.). 
ostar!o de Ma.tt.o Gr•,s:So ; - - -

l'· ~iscussã.o c1o pl'ojecto n. 101, de 1895, Levalita-se u. -st?ssão :is~4-chora.sc:e10 mi· 
nutoriS'tndo o Poder Executivo a reverter á nutos. 
1" classe do exercito o tenente re!ormado da 
:trma de ca.va.Uaria. Carlos Au austo Con-ov · 

1" qiscussã.o do projecto n.
0 

94, de í's95: 
<mtorrsando o governo a mandar construir 
sobre orio S. Fra.ucisco uma ponte li(l'ando 
Joazeiro, na Bahia, '"' Petrolina, em o Per
na.mbuco. 

2'' p<wte; ás 2J 1/2 horaS ou antes : 
' 3'"discusstío do projecto n ... 175 A, _de 1895, 
n.':lto~isal1llo o :Poder Executivo n. · pagâr ao 
Dlstr)Cto'Federalo saldo da .. cont:1 elo gado 
comprado e fornecido · por suv. uutori.sação á 
população do districto em 18!)2 ;, 

l lO" SESSÃO Ei\f 2 DE O~l'I:JBRO DE 1895 

Presicl_encia dos -Srs. A1·thur Rios (to -vice· 
preszdente),Costa .:1-Z'evedo (2" -vice-pre.~idente}, 
Rosa e Sit-v:v (p1·esidente) c. A,-thtw Rios 
-(i" -oice1Jresidenlc.) . ·•- · 

.• .•. i .. o meio~dia })roce.deise i cl\âuiad~,/i ~titl.l··· 
respondem osSrs. Rosa e. Silva, Arthur Rios.; 
Cost3. Az~vedo, Thomttz Delfino,- Tavares de 
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Lyrll, AlcD;ctl:r Gu~marães. Sá Peixoto, Lima 1 VAspasiano de Albuquerque, Francisco Alen
Bacul'y, Ft!eto Pires, Gu.lmel S:l.lgado. Mu.tta castt·o, c Pedro ?\Ioacyr. 
Baccl!al'. Theotoaio de Bl'iro, Cll.l'IOS ue NO· -
vaes, Bricio Filho. Hol!anda de Lima.. B~ne- Abre-se ~~ ses>u.o_ 

·dicto_ Leite; Vi·,rciros. ,Luiz; Domingue;;, Costa. . Deix:J.m~•le comp<trecer. com c:J.u~a parti
Rodrtgues, Gustavo Ver:>,s. Ednat•do de Bel'- c1pada os ~l'S- Coelho L1sboa., Eneas Mar

.rêdo, Christino Cruz. Anisio de Abreu, No-1 tins. Augusto Montenegro, Tnl'l'es Portu
gueira. P:.~.r<tn<tgua. Arthur •'e Ya.s<:oncellos. ~al. Peo'ro B01·ge:::, Helvecio Mont~. Cunh<t 
Frederico Borges. Goaç:a!11 de La"O;, Tlto1n:tz Uma. Chateaubriand,At·minio Tavares, l'.hr
Cavalc<\nt.i. Ildel'onso Lima, João Lopes. Frtw- CJonilo Lins, }hmoel Caotauo, Dionysio Cer" 
ciSCD Benevolo. Jose BHilô.qua. All"ltsto se- quem<. ParanbL•S !\IomencgJ·o. Torquato Mo
>ero. Francisco Gurgeol. .Junqueir~ A nes, reit·o. Sil ~-a Castro, Pünce de Levn, Urbano 
Silva Mariz, Trindade, .Jose :\lu.rtano. Al;ttm1· Murcon•

1 e~. Almt'ida Gome:;, Landulpbo de 
Ü!'lando, Tolentino de Cat·vulho, i\1;~rtins Ju- :VIagalhi'ie5, João Lniz, ':~Jonteiro de Ba.rrf>s, 
nior. Per_eira <.b ._Lyra., Gas[.•étr' Dntmmoml, .lo~o P~ni·~o. V••lladarc:!-, TheotOt~io de .Ma.ga-

. Coelho Cwtrn.; Lmz de Andm•lc, ·cotndio da 1\mes, Snuao da CuulHt, Lmnartm~, Altredo 
Fonseca, Lourenço de Sà. ~Iedeiros e Albu- Ellis. Domingues de Ca.sr.ro. Adolpho Gordo, 

.querque, i\:Iigt,el Pernatubuco. Gonç:üves Cindnato Br~.:;a, Luiz Adolpho. Cara.cciolo e 
Mai:.. Ca.rlo.s JOt·ge. Fer:nuw!es Lírna.. Araujo An:.re!o Pinlieiro ; e sem caa~ct os Sr;_ Pires 
Góes.Clementint' 1lv t\·lonte. Rocha. C-.valcanti, Fetreh·a .. Cldo Nunes. Julio Santos, Domiu
Oct~yiaúo Lourdl'o; Olympío de C:-~ompds, Me- gos de )iot·:tos, Viei.~;·a de 'i.1Io~acs e ~uberro
nezes Prado, Gemini:~no Bt·a.zil, Gou:veh.l. Salles. 
Lima, Zama, . ~antos Pereira, Augusto de E' ]i1lo. e sem deb:tte anprovada a acta. do. 
Frsi ~, Nci v:~. M_il~on. Fr·aoci~e;,-,· Sodrt:, Tosta, sessão a n teceilen te. -
Artstldes (ti:l Quf.lroz •. Edu~.rdo R;trnos. Pu.ula 
Guimarães, Vergue ti e Abreu::LeovigHJ.o Fil-
gueiras; .lo::e lgnacio. Fln.vio· de :\rtLujo_ Ro~ PRI~IEIRA PARTE DA· ORDEM DO DIA: 
d•·igue~ _ Limu.. Tolenr.ino clo5 s~.ntos, ·St-ba .. <.tüio 
Landulplto, .\larcolino ~louJ·a., Atlwyde Ju-

.. nior, Galdino Loreto. "l.ntonio de ·siqueib, Cnntinúa a 3• itiscussüo do proje<:to 11. W, 
.lese Carlos, S1•:-zedcllo Cot-r~u., Ft·n.w;a Cttr- de l S%, r•JgUhLndo o e:;ta<lo de sitio. 
vallto, Osca1: Godoy, Alcinno Gu:t11:tha1·;L, 
Americo de Matto~. Lio~ e V(\sc:oncel!o~. Al~ O~~·- l?cda·o ~ll:o:ucyr-Sr. :prc
Ler•tu Tol'!'es, Bdisa1·io r1e SotJZlt, Erico C·:·e- sidr~nte. quando enterrou-se a 2 · r1iscus>~lO 
lho, Fon~e~t Portella, Enz•·l>io de Qucirúz. nessa importantíssima tbe~c constitucional; 
Nilo Pe~anlm.Ago,tmho Víilal. Err.:eto Bra.· o illustre relMor ;lo projecto que regula.
zilio. &ri'O:> Franco .J•ulioi·.S~::lmsti:iv Lacerlb, incnr.a o estadn de sitio, l;\ rnentou muito jus-. 
Pu.ulíno <1c Suum .Junior. Mnyrink. l:ampo- t.nmente que n:io COl'resse O ueba.te tà.o amplo 
linn.. Lima UU:l.I'U'. C:tJ·vnllto :-.Jourii.o, V<i.Y. de e tã.o a.nim:tdo como fur:~ para d.esejur e como 
;\l~llo, C\La:,:a.s Lobato, G•lliÇtdves ltamos. Luiz exigem a g-:avid<~.de e a irnpurtancin da ma
Der.si, F'•:rrar. JunÍIJl'. F•wt.e8.JUn<.JUeiJ·a, b'ra.n- ceria.. !\a. 3" discu~s.1o. ora. em andamento, 
ci~co Veíga. Alva1·o Botelho, Leonel F'1lho. Yejo. porem. que esse d.;b;u.c se Y<te tornando 
Oct .. viano de Hriro, Lamouniet· Godofr·~do, intt:l'e~~:wte, tendo hontem ociupado a tri
ltibeü·"o de Almeirh, ~'e1·r•·ira. Pit·es, Cuper·tino I.Juna, com v~r•la.ueira proficicnda. um H
de.Siq u~ira.Rodolpbo Abrett, M;J.tta. Machll.do, lustl'e 1-epresentantc de . Minas Ger·acs , tã.o 
Arrltur TM't'e~ , Piulu da Fur:seca. Manúe1 Ful' modesto quãó. criti•rioi:io e lntelligeiue nas ob
gen.:io. OlPgari•J ~iaciel, P~tt·aiso· Cavalcanti, ~erva.çÕe5 que adduziu sobre o projecto. 
Liuuolpllo Ca.ctll.no, Citrlos da~ Cltnga.l', Costa Sr. pri'Sidcnte, ~ propria universalidade. no 
Maebado, Francisco de Burros. Pa.uluQueiJ•óz, tempo e no espaço, •ia instituição do «esta.do 
Casemiro da Rocha. Alllleida Nogueir:1., Dino :1e sitio». e a p:·ova mais caba.l e completa 
Bueno. Costa Junior. Gustavo· Godoy, Bueno da ma legitimirl<\.de. 
de.Andrada, Moreira da Silva, Padua Salles, Quer seja elle denominado - dictadura.
Paulíno Càrlos, Erancisco· Glicer1o. Furtado, como entre os romanos, a principio ,,1ilitcw e 
'He\·:riienegi1do dê !IIoraes, Alves de Castro, depois tambem ci-vil; quer seja chamado« es
Ovid•o A.hl' ~tnte~. Urbano úe Gouvéa, :Xo.viP.r tar!n de SltlO», como em Fr,wça, expr€'-~são de 
do Va.IIe. :\Iaria.110 Ramos, Lamei:J.ha Lins,' Ai-· cuja legi:;l~ção n os sei'vim.os ·para ~ nossa 
meit.!a.Torres, Bruzilio da. Luz, L:mro !IIuller, I ConstituiÇão, quH seja clu,ma.do pelos gregos 

.:Pa,U;la,. Ramos;· l~rancisc,r ' Tolen ti no, ··E milio : da .· antiguidade ' de· ae•ym1~etic.·;, que ·•' out1•a·' 
·i:lliHn, Fon:>eea Guimarães. ~hútins Costa, cou~a 11p.o·cra. embora muito·• mais imper.,- ' 
Mnrç t1.l E~cobar, . .l?erdra. d~\ co~t:l., A:pparicio rei ta., scnf'w f\ dictadl.ll':J. ro_ma.n~~.' quer ~c ch;J.c 
l\Ial:'ionse, Rivada via Corrêa.. Victol'ino Mon- me o «assedio politico » como entre os 1ta
teiro, A.ureli:mo Bar_l)osa, Pinto dfl Rocha., l.i::uios; o .sitio tem existido em todos os tem~ 

•:..- . . 
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pos_ e e~ todos os :povos. justificado pelos litic:ts que, mutcctis mutandis, descontad~·s as 
ma1s aball::ados c profundos publicístns. circumstancias rle- uma immensa evolução 

E' verdade que consbtin';::o na concentra- social, são as mesmas que cnracterisam. ou 
~:íoextrao!'diria.ria do poderes ou prerogati- devem caracterisar, o estado de sitio nas le
v:_a.s nns maos. do Poder Publico. com suspen- gi:;!açúes m~~e_r:[!aS. '""""" 
ii'ao tempora.r1a. mais ou menos lon•Y<t, das "a-
l'<l.ntias ou th.culdades in di vidua~:::~ con~a- O SR. CHAG-AS LOBATo-Hoje traduz-se pela 
gradas hojo_em todos os codigos poliricos de suspem;ão do-haveas coJ·jm.<. -
paizes cultos, tem por isso mesmo dr~perta.do O Sr.. PEDRO MoAHCY-Perdoe-me o illus
a attenç;io suspeitosa de todos aq:telres que_ trado collega, mas o estado de sitio tràduz-:-se 
amam extremecidamentc as liberdades popu-- pela su~pensão do hobeas c01·pus unicamente 
h1.res. nas n:~cionalidades que obedecem ú. j;Orrente 

E:üll1Üna.ndo [IS Cons;,ituições de Frn.nça. das rdêa.s ang!o-~axon\a~. entl·e os :povos que 
Faustin Belie, cujo liberalismo ú owmnce e tem o exaggerado culto da semecracja. 
conhecido,a.ppeHida.va o estn.do de sitio « re- .Entre as D<Jções que obedecem <lO criterio 
gimen _ter ri vel: ,, Eu po :eria appdlid;ü-o da legislação rranceza, (e e_ssas ~ão. t·m màior 
corn nía1s pro]_:)1'1edade do termos-o re.,imen num~ro). o estado de sitio não -significa só
da. salv.1ção puhlic:J.. o regimen da. der~zà ela mente a. suspensão do lwbeas cm·pu~. é a lei 
socieda/e. o regimcn da con:;ct·vaÇ:ã.o s::>ci:>.l marcial, é a. propria. «dictadura milit~r». se
contra. as. crirninos:ts ilggressões 1io espírito gunco . ~. expressilp de !-fnl Pl!bliç:ista que ex-

. de-Te1)e\,lt:~. S(>gundoo crit~1·io . -cnnservauor -•~minou profkientemente o ass~II}pto. · 
do eminente Bluntchli, n inda h ontem citado o sn. AUGUSTO DE FREll'AS-_t\ lJhrase êim-
na. trilrunn. P<trinmenta.r pelo illustre repre..: propriamente emprega,~a. · · · · 
SP.J1ta.nte de Minas. . -

Como to-los os grandes institutos políticos, O Sn~ PBnRo :01oACYa-Eu podel'ei provar 
como todas ilS alt<ts theses con::-titucionnes.o ao iltustr6 deputado que ~ est~- uma. das 
e~tado· dc sitio tem a-suil. historia accidentad~l. (;l.C(;s Jl':.tis commi.Jm:; ~ob tts qu~~s é encnr~dq 
e curio:'a.. N:t n.ntiguiuade, nos poros que o ·e~St.alio de ~i tio> qn~r nos liv~os e . mono~ 
m:J..rchavam ::1, frente de s11a. cultura. semp:e gr·a.phins elos 'publ1cistas ; quer mesmo na 
que füi neces~arío munit' 0 p,;tfer PufJfico . de "Jetm concreta da.s legislaçüt-s ppsitivas. 
fa.<!uld:ulcs extraordin~r·in.s para. l.lerender n. EsÚi.õelCcido; pa.l'a. occorre;· a. dt~a.s grandes 
formação incipiente t'n. n~~cioua.Jidade _contra hypothescs. 1\iJ. legiSli~çfio romana. in aSJie
a.s graves im·as(1cs c::;tra.ngeiras. ou -mesmo riori!Ju.~ belli.• aut- in civili-mr,tu. (h:fficilim·e 
contra os 11erigo:>os tumultos de inimigo;; in- !ieg-undo a. express~o trio feliz c ~ynthctica do 
te1·nos.:. rora.:n ~,:;ta.belecida.s medida.:; de ex~ ím pera.dor Claudio. ainda ]J,je o <·st:uio de 
cepção: gl'ildnadas 0m seu l'igor conJ"oJ·me as sitio cxist<! para prover ns necos~iLI:tdes do 
circum~.tancias. a. indole Llacomm ,ção. o r.em- or·dem pnblica. Ll<!ntro de:S5as dtw~ mesmas 
peramcnto de cad;t r-J.ça, cond i<,(ie~. C'IU para quo 11ma n:t~~i.·• püssa 

O,dici;vlor gr.:-;:;o ern.. em muitos jn~to~ cnm \"antagem e>llicnz e deci:::iva. 1·epellir in
Ü~l'rncs. ti,~fcnido por TheopllrMto c Aristo- ,;ult.o~ (: aggres~üc~ r,:=-,:~.raortiinariasdocstJ'O.n
teics . . um ly?·mmo clf·ctivo. Era·nm cidadão geiro. ou para dcbellar inimigos quiçá. muitq 
clistincto pe>la.s sua~ virtl!_dcs civicas. pela. HH1. 1nais pet·ig-osos e IJOI'ÍYOS. á evoluc:ii.o de um 
provada ca.pacidade g-uer-reira. pelo sen ex- detcl"rninado po\'o: o:> inimigos internos. os 
ccpcional tino admin1sn·:ttivo. q1íe. em deter- secliciosos. os insurrectos . . os rebeldes. não 
miria,Jas _ cri~e.s de pcrigo_cJltl,blico. __ coneen- raro unidos . ao pr·oprio estrangeiro p:w:~ a 
tm, va TWS .. SU<l$ miíos as attribniç-Ües dos dorrÔcada. 11.0S governos e d:tS . institn içõe~. 
demais porleres, hoje conhecido:> nas Consti- N~o ha ne!!a1· entretanto que dtlas ç()r-::
tuições modernas pela. cla.ssica ::;uh·divbão de rentes tel'm sido e5tt~))eleci''as nao discussão 
Poder .hl,Jichlrio. Poc.~er· Legishtti.vo c Poder eapplic:a~ão pratica do estado de sitio; -a da 
E-x.ccuti\"0 e que trattwa de salvar a. sw1 Pa- escola liberal, e a da escola cpnservadora. 
tn:t.. quer dos inimigos externo~. 1·ei _belli, A prim~irJ. foi aproYeitad:J. e desenyolvida 
q_uer dos inimigos internos. seditiunis causo. com r.n.nto talr-nto pelo illu.strado relator dq 

A dictadura em Ro:~:a, que, em fundo, ê o pl'ojecto regulador do sitiQ. e a •. segunda, á 
]Woprio estado do sitio moderno. foi a, pr\nci~ qu;ü pertencem as emendas e artjgos addi-; 
:pio pur:1mente militar>. quando ess<l, naciona- tivos, a.presenta.rlos na sessão de Jiont~m. e 
!idade poder·osa. tinha. de ,~enfrentar com os cuja ui:ocussüo corre cqnjqnc:to com a do :pro-
mimig_p~·ao Lacio e rJ,n. -propria. \talin, e depois jecto t.l~L commh;~ão; _ -
coni .c;s', inimig•)~ do inuu~lo.inteiro _ qg(;! con:;e- :No preambulo com quo o iHuz~ra.dp relator. 

· gu\n:a:vassn.lltw e ·submer.ter ao im-perióde ·nQ projecto- tril,tou do -cjustific".r.: os·!\l'tigos _ . 
su3.S -nguiu.s e ás b::mdeiras de suas legiões . . ·· dli lei que· pt·ó"põe, ·s: Ex~ resu~~iu em Utúà ·.· •. 
. Màis tarde, ess:J. dictadura tornou-se . civil synthe:e perfei~a. os princípi()S q_lle adoptol,l 

e accent.uou-so em ~riteriós !HJ.ppllcaçõe$ pq- l qu~.nto :). es~e institutq c!p ~s~(lo q~ sjtiq. · 
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Póde-se (lizer que no§ 3° do art. 1° do 
projecto, oft'erecido por S. Ex. á consideração 
da Camara, que resirle a tl1ese capital, o 
ponto essencial do projecto. 

O§ 3• resa (lê): 

Exactamente na delimita.ção do maior ou 
menor numero das garantias consti tucionaes 
que ficam suspens<Ls na vigenci:t do estado de 
sitio, é que residem as mais ardorosas polr•
rnica~ e os pontos nais controverti:los da dis
cussã.o da these geral. 

Sem receio de errar, podemos resumir em 
tres grupos as legiElações dos povc•s civili
sados no tocante á materia. Uns, guiando-se 
pela legislação fr.<nceza, como :t propriB. 
França, a Russia, a. Allem;1nlm e em grande 
parte a Austria. admittem o estado de sitio 
como uma verrladeira dictadura militar e 
empl"egam muita~ vezes os seus publicistas 
aquella expressão. como synonyma da lei 
marcial. 

Outras nações, as que niio obedecem á cor
rente da impirnçiío !a.tina. admittem o esta.do 
de sitio unicamente com a sus:.:ensão rlo 
habeas-cm-p1;.s, que é mai:' i·npoú.ante das 
«v e! h as franquias» bri ta.nnicas. 

São e:' tas nações,entre outras, a Irglaterra, 
os Estados Unidos e algum:lS das Constitui
ções americanns. 

Só nã.o possuem em regra., o estado de sicio 
as pequenas nações" poLencia~ secundarias da 
Europa. 

O e~tado de sitio francez caracterisa"se prin
cipalmente, segmvlo os publicistas desta 
nação, pela devoluç-i"i.o el'" tcdos os po1leres ela 
justiçtt civil e da policia a.dminiF,t:·ativa na 
vigcncia do estado (te sitio. para as auto, i
dades milita.re~. pam os Tri bunacs de guena. 
pam as celebres cmnmissões de excepção. só 
j ustifica.veis ali:í.s nestas épocas anornwJis
simas. 

Quanto ás garantins constitucionaes, que 
ficam suspensr's na vigencia do estado de 
sitio, a legbbção rr,mceza tem variado mui
tíssimo, de~de a revolução a.té aos nossos 
dias. 

Sob o antigo regimen, claro é que as leis 
de intercepçiio constitucional crarn ociosas e 
clesnceessarias; não se precimva elo estado ,:e 
sitio que, segundo a phrase de um escriptor, 
é a propr{a dtciadura prevista e oTgani.,·ntla, 
e não a dictroelura ao sabor das circumstancias, 
em um l'egimen absolutista em que ella. era 
permanente, em que e1!:1, era a instituiç·ão 
archi-seeular, em que o despotismo real e os 
privilegias da, nobrezn. sob toda' as f<wts . .-:li f
focavam as nobl'e~ expansi"i''S d.as lt berdarles 
pu bl icac·. 

A t'evnluçiin fen,w·eza Ü!V<'ntou o Peu Cormi
davel protesto cont;:·a o-ta ordem de conS<lS 
estabelecidtt no occidrmte e ;:w mesmo tempo 

que, traçava imperecíveis, nos capítulos cele
bres da declaração de direitos, as garantias 
inr1ividuaes dos cidadãos, descambava para o 
extremo opposto das velhas dictacluras, res
tringindo, , om o zelo fanatico da liberrlade, 
mal entendida, as prerogativas inalienaveis 
do Poder Publico. · 

As Constit11içõrc;s daquella época chegaram 
até a nüo prever a hypothese ela necessidade 
do estado de sitio, em '~eterrninadas circurn
stancias, a desconhecer que e>se eclypse pro
visorio da Constituiçã.o é muitas vezes a ga
rantia mesma dos povos livres ! 

Entretanto, essas mesmas Constituições le
vando muito longe o e,;pirito irrequieto e 
revolucionado do iw1ividufllisrno, consigna
vam expressamente o <'.direiw a revolução» 
por parte do povo contra os governos que 
abusassem das su:1s prerogativas,attribuições 
e faculdades ... 

Ao menos era ele equiclade, era de boa lo
gica, que taes legisladores consignando esse 
supremo appello porcular á revoluçào quando 
os governo~ se Pntregassem aos maiores alm
sos. 1.;ropelia~, e violenci,:s contra. o::; direitos 
mais caros elos cidadãos, determinassem a.o 
mesmo tempu a, concentração extraordinaria 
e cc,mpensadora, de certos poderes nas mã.os 
dos representantes da soberania nacional, 
quando o abuso não partisse do governo e 
sim do proprio povo ou pelo menos de fac
ções perigo~as disfarça.nrlo declamatoriamente 
criminosas pretenções contra uma falsa op
pre~são, pondo em perigo os fundamentos da 
ordem socia.L 

Mas, é nreciso esturlar as leis, os decretos, 
<JS reformas, as instituiçõe~:, principalmente 
á lrz do meio em que elles fizeram a sua 
eclosão. 

No período tempestuo'o da revolnçã.o frnn
ceza, em que reinava, um odio profundo e 
svstematico contra todas ns attribuic:ões do 
Poder Publico e em que se de'3confiava a 
todo o instante que a autoridade 8e ~occorria 
elas suas attribuições unicamente para abusar. 
perseguir, exterminar e fa~:er· o povo francez 
retrograilar ao regimen ele que tinha, sabido 
com tantas difliculrlades, e depois de uma 
tmgedia. tão sang·uinolenta. quem examimtr 
ta.es phenomenoc:. ta.es instituições á lnz do 
meio em que brot:1ram. justil'icará as Consti
tuições que riscaram absolutamente elos seus 
capitulas o que devia referir-se ao estado de 
8itio consagrado pelos mms, pelos costumes. 
pelo~ lw bitos e peJas leg·isla.çõ.Js de todos os 
1 aizes culto~ ela ant.igUJdade. 

Entreünto, as nece:oidades excepciomtes de 
cnlem publica níJ,o fizeram com q11e predo
mina~'~P na lr•l'"i~bçiio e napoliiíca. CJ•anct1Za a. 
clout,,•irm dos revolucionarias e iá (·'lll 179!. a 
8 de julho, ~i bem me recordo, surgia o fa
moso decreto que legislava sobre o esta.do de 
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sitio nas pra~.as fortes, nas praças de guerra, ção brazileira. ~obre o assumpto,si á. col'l'ento 
nos estabelecimentos militares. lei esta que. fr-an·eza. ou si à corrente ingleza. e norte
uesenvolvida. depois em suas !ogícas conse- a.mE:dcana. E' pl'eciso que conheçamos o espi· 
quencias pela jurisprudencia da. orgia milita.r rito ela Constituição sobre 0 assumpto para 
ue Bom.parte em 1811 e mais tarde apura<'n sabernws dos direitos constitucionaes, e si 
e aperfeiçoada em 48. em 75. foi finalmente feridos pelo ~it.io, conforma-~e ou não com a 
constitnir :>. base pl'jncipal da ·vigente lr.gis- :sua intenção e com o methodo de interpreta
lação l'rancezn sobre o magno nssumptn. . çiio lli'>torica.·dn.s leis. o projecto em discussão. 

incontestavelmente em França. n estad0 de - O Di·. Ruy Bn.rbo~a .. em uma excellente e 
sitio é muito mais severo do que n. todo o suly;tandusa m\lnogmp1üu. a respeito desta 
transe querem sustent:n· em contr:1.1'io os ar- ill).pl)rt:mte questflo do e~ta.du do sitio. sus
dores elos advogado:> <l:\ libe1·ilade conü·a'as tenüt com g-rande côpia de ;J.rgumentoi\, que 
prerogativas excepcionaes do governo, em <t g~~neralogia. da carta brazileira., prende-se a 
circumstanci::~ s anormaes. carta. norte ame1•icana. 

L:i qu_asi todas a"' ga.rr.nti:\;: individuaes e 0 Sn.. A~GUSTO DE Fr<Ell'Ai; _Não obedece 
politicas. s: ,~n·:Jdas nas Consiituiçõe" dos 

l fi a nenhum dos clous pl'incipios. nem ao fran-povos cu tos. cn.m su:;pensas na vigenc:in. do 
estado de sitio, e o que é mais. aqui!IQ que cez, nem ao americano. 
consti1.ue um pr·1·igG enorme para as p~trtitb· O Sn.. Pr.nn.o }.~OACYR ·- r.:u não digo que 
rios da E'8cola. liberal-o 'l'rihunal de excep- a ca.rh brazileira. obedeça. á Constituição dos 
ção-cii·sde que se decreta o sit.lo, surge forte. pov:.1S americanos, :nas suas grandf:'s tbeses. 
energico. na nrena. dos acontecimentos. sendo nos seus delineamentos geraes; estou apenas 
p~tra ~t sua. competencia transferido o pro- referindo aquillo que vem na monographia 
cesso e o julgame:.to de tcd0s os et•imes ou de do Sr. Ruy Rtrbosa. S. Ex. sustenta que 
todo:<: os fhctof: políticos que occorrerem no a Cc.nstituição btazilelra, na these do estado 
dominio do siüo. desit.io e em todos os capítulos }lriecipaes do 

A lei <Je 1878 -re:-peitava. as jmmunidacles nosso estatuto polítíco. filia.-se ao espirito da 
pa.rlarnenta.res. mas entendo que a Iog:c:;. d:'l$ Con,;titüiçâ.o norte a.mer:cana. . 
tlisposições d,t legisla.ç.ã.o _ rrancez;~ ~obre o ;ts· P~trtindo deste postulado. o eml.nente pen
sumpto. exigia qne l's:;n.,; immunidn.dr,os ni'Lo s<),dc•r restringe . o - mais possível .o numero 
fossem mantidas. como niio o si:io outras g;l· d;ls garantias constitucionaE:s e prerogativas 
mntias J'undamemaes e nflo menos impot·- indlvtdnaes qut~ p•)S~am ser alcança.da8 na 
tantes c1a liberdade i.ndividunl que ficam pre- de.cretaç:ão 110 estado de :>itio pelo Poder Ex
,iudieadas pela. vigencia do sitio. ecur.ivo acl 1·ej'e1·endum ou pelo Poder Legis-

A Alremttnhn .• a Austri:J, e our.l'cs paiies ln.t.ivo. - -:: 
scgui.r:un cotn estas ou :tq uollns modi 11ca.çüe::;, St·. pT'e~idente. si ê 'enlade qtle a nos.~a 
de~de !789 ate hoje, nleg-isl<t<·i'io 1'c-nnce%!l.. que Constituii;ii.n estabelecendo como unicas me· 
su~pcndo toclas as gttr·:tntia:; d~sde a. da lnvio· c1ida,:; de repre::são (não cromo penalidades) a. 
htbilichv1c do domi~illo :Lté ao lwbeos-.;·m·pv~~ detençií.o e o de8terro c1o:;; indivíduos que to-
e :ws juizes natur;u~s. -:. rem l·econlleddo!' ou suspei.tad.os: perig-osos a · 

Como cii:'~O porêm. no come~o lhs minhas ordem public:~. na vigenci~- do est::u:lo de sitie.. 
pon1leraçües. formou-se um:t cc\rrente di:nne· deu a entender que -seu:; te.xt•.:ls se in~pir:t
tl':dmente oppo~t:t n. est:t tla lei marciaL ou ram na e~co!u. liberal. •:ios:L da;; frnnquia::; in
d~tdict.:tdura. milit:t1'. entrao~ povo~- nmi)!ns • 'iv:dua<'~. pot• outro l<ido ó certo Ql!e <t re
das velhas ft' ;tnquias. como a ln;.rhtÍ:"I·I'<l. ou- dar.•:iio vtt!.!·n.. int!-:r.er·mill:td:t. g:euer-ica. do 
os Estarlo:: Uni!os : em cujas legisluçves o~ pr·incipal tl,xto constitucional ~·elativo ao 
estado de sil;ir• _cn.r<tcr.et·isa.-:;o exclusivament~ l'St<·dv de >-itio em que r. Con:;tituiç:ão diz que 
pehL :-uspeusrru· do ;.(tllt~as-co'1ms. permnne- ~mt suu. vigencia .. (do sitioj fica-m .. ~us11cn.<a.< ta
cendo ~1;:; •~utoridade~ ordina.l'ia.s n:.L sua. com~ das as !Ja?·antf.a:: constitucionw1.•>> ••• inclina· 
Jlútencja e .na. l'lla. jm·isclic~:ã.c• <1tr·avez do sitin me :\, , convicção de que não eã.o unicamente 
como no:;; tr:m:pos de paz. licanclo de pé qlm>i n.s 1'esumir'a.s g:ar:mti:ts capituladas no § 3". 
t.od;.ts as gar:~utüts coustitucimw.es, o que po- do ;:.rt. l" do pz·qiecto, as unica~ em cujtt in-
der:.í. pr·odüzir o-deplomvel de .. ·~m·:n3.mento do t.eg;·idade osi.tiota.Jha o seu longo p~trenthe-
Poder Publico dcante da~ necess\dades extTI~. · sis ·le exeepc;ão. _ . • - . 
or•~ina.rías de s:tlvn.;:ruá!·dar os fundamento:> Li com muita :tttenç:rw não ~ó o prQjedo 
da; propria · sociedncie. _ ile salvaguardar a I'!?Ç!ula.meritadnr como as emendas_ offerecir!~ 
proprht Com.üitUi\,ãO •. muitns ve~es rnysti1i- i por urna. das m:.üores c:apa·.::idade's desta. Ca

"cada. em.é-por:a.s ::de . n~itaç:ão pelo ernbuste _c!os wara: o_SI'-;Anisi(l de AbrHI. hontc>m-.a~re,:_ 
rebe1f!es e dos• inS\Jrl·ectos habilidoso::: . .. ·:. •- ~ent;idas ·e qmi entra1•amconj n nctn.mente com 
.~ Qlwg:1dos a essr',:::ponto. ti;ata se de sahe1· . . :t lei em riiscús~ão. •. . · ·• ... ~ --'. -
S1·. presidente, ant.e·s de tudó. na. minha. opi- . Nu. opinião tlo nobredeputado pelo Pianhy. 
Jlião, á qual das · corrente~. obedece a legisln.-1 as gara.nthts coustituciO!làes que deveiD ser 
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!!ll~}lemn.s pelo esttdo de sitio ,;elr.cciono.m-;;c ll'rorogn.tiv:J.s de tempos n. o .. rmae. s quando. essa 
em e"peeie por cada uma da;;: leis que pa1·a s0dcdatle ú t~lJulada ató aos seus intimas 
o~ c:1sos occm•rent.es o Po.ier Legislativo. e rundamentos. 
n~ ~1.1a ausencb o Exectuívo. decretai'. I Elll to.!os os povos a legi;;laÇ'lorespira esta. 

E:tlteniio, sal \'O melhor juizo. que entre orient,:tçflr... apezar a e jl\. dizei.· Cicero p!t to.
eshs duas O]íi.niües cxtr•etnadas. isto ê. :• rcscamente - 1·u .• no" c1ic!atori.1 · ütjucund1Ú 
opinião do illustre tuüm· do projecto. que bo>~is. Entre romanos. greg<Js; franceze~, de
restl•inge t:J.nto o numero das g-at•ant.in$ sn~· pois do c!ecreto tle 8 de ,junho rl c li9 1 a,te 
pensas pelo esta•lo de sitio, e ;i opiniiio •:o lllojt>. entre os n.llomii.es, r!lcentemente n;L 
ii.utor da emenda. que COil:Ságl':\ o prindp;o Prus~i:;.. na Austria . em wúu. a. parte, o es
pe~·igoso de que o mt•nor Qu lll<til•l' nu1m·ro lado de si ~io tem ~il!o sempre es;al;elecil~o 
das r.raranti1LS colllid<1.S pelo sitio ilquc a.o pa:·;t ga.rantia srTera. e eflicaz elo Poder Pu
sabor (hs circumst:l.ncias. em especie. no ta- blico quan·lo este repu t u-se enrra~uecido ou 
l:l.nte dos ca~os. •l:t paixão d:;.s As~embtêas. des:n•m:tdo deante rle grave~ commoções in
dos P~·esidente.~ de Rr•puuli'-'"· que Corem Lc~tinll$ olt tios perig-os intl'!!'uacionaes. · Ora, 
occorrendo, e d::ts providencia.s que o P0der com a. lentidii.o usual dos pt·ocessos constitu-

Pnblico tomar_ a opiniãl) media é a que me dormes. com o l'e$pcito intran~ígente Eolnl re
pa.rece mai;; acet·t;tda. i~tn é, aqu<!ila. (JUe I ação :i. maior parte dl1.s ga.ra.ntias. indi\·i
a.mpliar a lett.ra. do § 3·' do art. I". rlo pt•o- d::a.es nas mpd<:rnas organi~açõe~. com o 
jecto. S<"m soltar :10 POdE:1' Pnblico us t·edca;:t fetichismo r1a.s !()['mula~ pr-occssun.l'!s. nã.o 
do arbítrio. que não r;tro degei:era. nas m•tis !w.vet·.i:• po~c:r qtw resistis; e. nfi:o baxeria 

· excc:ra.vei::; viol··ndas. . . naufrngio político que pud~sse ser evitado. 
S. ·Ex. o illustre relator do pr(\ject.o. cir- niio !la veria governo que log~se cumpüt· 

-cumscrevcr::do a ...-:gencia do estado de sitio ~ ~sua. mis51io. qm é exa.ctamente a gf•.raatia. 
suppressão .das .garantias dos §§ s• e 10 e da propda. hbet·dode. a qual ~ob outro ponto 
outros do a1·t: i:?- da Constitui(,fio, isto é. as de vi;;w e a. propria g;trantia., ·sem orde[ll 
g:trantiasconcement"" i: liberda.r!e indiYidua.l. porque niio. sB comprehende liber,!a.de sem 
ao donücilio do cidad:1o e :i. sua propriet1ade; ordf:m. sem lei e sém governo 1i>rte e respei7 
toda.Yia exceptuououtrns ;.rar:mtias que csüi.o ta.do. :.:.:: 
expre~sa s no mesmo eaj'itnl•) dos (lir~;tos e Uma outra. garantia constitucion<1.l man" 
q tte . não ~ã.o meno~ importantes 1fo que essas ticla pelo rela.tot· dn pl'Ojecto, :tlem das dos 
qtre l'Pgi~trou. . . Tribnnae~ communs. é tt que se rete'l'e as im~ 

Pocl~rei cibr. por Cxémplo. as que sc.. refc- munido.des parlnmentu.rcs. · 
rem ao habea.<-cor1m~ e princlpalrnente a 1111e Esm imporcante e melindrosa tlte~e tem 
sn re-fere a ttcltldade que r.~r_á to·lo cidauiio sido tiio:unphmente discutid'~ ne,;t e rednto e 
brazlleiro de m~ vigenc:as çlo estatlo de s1tio. na nut1'a Ca.mm-u.. taes l uzes tem sido dcnn
scr .i•llga.do, segundo a. phr-J.se fra.nceza,pelos ma.das sobre o asmmpto sob a i mprfssiiode 
seus juizes natU!·aes. pelos seus pares, e ~e- extr~tordinnrios acontecimentos que iimito.r
gundo o texto da. nossa Consr.itukii.o p(:la.s me-hd a IJ.ze1· uma. nn ic.'1 ob$en ·açii.o :1 0 il-, 
autOI"irladcs competentes, i~to c'. pelas <mto~ Justl'c relator do projecto. 
t'ida:des civis. - S. Ex. entende qu e :1..'\ immunidades p:ll'la-

Ot·a. como uiss.e a principio: a l'egulamen- mentares dev~:m ~er conser\':.tdas no.tut·ui 
t;~ção tlo e;;tado de sitio d<,vr.r:í d<·pender do mente para que não haj<L ~upprcssií.o dos 

.. Jn_orlo porque enc.ws.rmos a Constir,ui~'ii.o. mc::mbros do poder que rlecretou o ~i tio, ou que 
O iUus~re :lutar do projecw que tii.o conset'- tem de o julgar q;; :tndo cllo e clec~etallo pelo 

va.dor, e reaccionario se mostJ-ou quand' ' lo i Pocler Execútivo ad ref'c,·cri(lum _. · 
discuTida a reforma do en~ino nas Faculdades Ma.s tomo a liberd;tde ele per·gunta1· a S.E:o::. 
de Direito e que tiT.o liberal. tiio m tical se si t<tl p~rigo -mio surú. muito rncnror do que 
mostro. hoJ[,) m1 regulamentação do e.;;t;t.do de aquelle que remlta do Poder Executivo, que 
sitio, entende que ma.is gm•;uJtias do que as dc·:retar- t• estado de s itio . ver-se desartnado 
do ~ 3" do art. I• sendo ~uspensa.s. -podedi.o e impotente de.o.nte das conspir<~.çõcs e cdmcs 

.. proCmzirgr::a.ve damno ~~liberdade iudividmtl dos reprc~entantes da Naçfi.o. 
e o.rrasta.r o governo às ter!'lveis seduções do Supponha S- Ex. que um deputil.do ou se7 
clespostismo. . .nador não concita o povo- à rebeHião uni"a-

.Julgo que S. Ex: . • comotodo3 quantos ·~e mei1te da tribun:t parla.mentir no e::rercicio 
.. , filiam Ú ·sua escola. df>iXam-s-e . SedUZÍl'. pel:l. in,•iolaveJ de suas Opini0ts; H13.S toma. p:me 

miragen1 ua liberdade que, mo.! comprehen- em cvn::;pirações, em ·~cagues .á eSt<ibil ida4e 
' . did~e ifpplicarJI)., . e a. pelor da~ tyraunia.s 'e .do go:.-r~rno. em afi'rontas á propt'ia .. honra e 
/:i nã:o,-cuidam que o eS<a.ào de sitio e e»t.1.bele:__ I integt·ic.lnde da. Putria ; ~upponlta que o mi" 
· ~Cic!o exa.cta.mente · maü emfa11'ot d:L propriu. meri:l' destesreprescmtantes se multipiic.1. as-

·soci~~dil.d. _e;_ d.o.Pode .. r· Pu!'liC:J, •lo q.u~ .em f'a,-01' Sll~.tad.O!.·arnc.ille; qu'!-l .e o_ rem. e~Uo .q. u. e·'s;.EX. 
·· dos mdlvtcll.l.OS ~lle na.o podem 1a.zer va.Ler o!ferecc pa.riL !!S~a S1~11a~a.o excepcl~na.! ~· 

_. ::::. '-: ~ -:::. .. 
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o SR. Nrw PEçANHA - !viuitos teem ido 1 O SR. FR.ANcrsco GucEmo- Esta se rcpor-
daquiparal)ol·do da esquadra. \tando a 1894. · 

o SR. PEDRO MoACYR-0 Poder Executivo O Sr:.. PEDRO l\foACYR-Sr. presidente. para. 
poderá, deYera ficú\le braç:os cruzado5 den.nto :tvr~veil'l.r o_ aparte tl_o il!:ustrc deputado, 
da conspiraçii.o . fomentada, prote:::idtt por I 1.hre1 que nno e_:;r.ol! 1al~anuo desta tr1buna 
iquetles que 111a's direcr.amente teem a re-~ com a pt·eoccup:;:ao _pn.r-t1d:1r~<t dos _a.ctc:s do 
sponsabilidado da ordem e do prestig-io tio passado. ou com a. mtere.>selra cognaçu.o do 
Poder PÚblico?· · ·. ' que poder·á occorrer de ruturo em nos::a. 

Patria., exposta a.índa aos vendavaes do s. Ex. dirit que a suspensão das imr:nuni- inicio de consolidação da. República. 
dades parlamentares na vigencia do e3tado Reynach. um •1osescriptol·es ft·ancezes Qlle 
de sitio constitue um mal. e muito menor 

d mais profunr1a.mente dbcutira.m o assumpto 
ma.l do que este seriL <t conservaç.ão as im- sob o ponto de vista ela legisla(."ÜO compat·ada, 
munídti,r~es pa1'lameritarr.s •. a inviolabilidade terniin:tnd•"> com muita elcquencía 0 pre
absoluta do Poler Legislati,~o. f\tcio ~~a suaob:r:a., disse « que naó ~tlimentava 

Permttti1·~. porém; S. Ex. que eu pcns~ de outro. e.~penmça .,inr.io ,;er suas payinas, com-
modo absolutamente oppo~to .. , . menta rio (le texto~ que se 1·ea;1imam '.ftunulo a 

0 Sr:.. FRANCISCO GLICERlO _ v. Ex~ está Patria estú ern perigo. (ican:m J)e1·petuamente 
discutindo tão bem que é pena estarmos em :nuteis3 Eu ta m bem poderia dizer ,parodiando 
diver-g~ncia neste ponto. as pa.lavra.s de Reyuacb. com reb~i.io a estas 

minhas observa.çDcs~ que a, ma.ior fdicida(~e 
O SI::.. PEDrto 1vlo.\.c\·R....:.... .... isto é. que as pal'a mim, para ;J, camar;l, e p3.t'<t o pa1z 

immuni•1ades pa.r·lament<~res devem sofi'rer a intei:o ser:a. n:io só que o texto constitucional 
sua. suspemilo, a su<t re:Stt-icção: exe:íctl'mento do siLio como as leis reguh1men tares e extr~,
como as outras grandes garantiàs c1o indiVÍ· vagantes dá Constituiçoc, f,cl.ssem 'Perpetua
duo coútr:i as ex01;bita,ncias e abusos do Po~ler mC'nte ínuteis peh perennidade •1a paz, da 
Pubgco .. (Apo:actos. .; apd1·tes.) .ordem e dtt tr<mquilidade nacional (Apoiados.) . 

Sr. presidente. não são raros na historia os o Sn.. X r Lo PEç.\r-mA- Sem contrariar a 
exemp~os de coaspieaçlies alimentada:;. e v. Ex;. com quem estou de;wcô1'do neste 
muitas ,-ezes até inio;;iarias pelos propr-ios re- ponto~ dir~i que jà llouvt~ · um •!ep11tado qne 
sponsaveis d<t autoríd;;de e da dignidade th1 ped.iu cinco a.nnos de estado de siLio P"·ra. o : 
Podet· Legislativo. Rio Grande do Sul. (:iparles.) 

Figuremos que grande pa:·te de um Parla.- o SR. PErmo MoAcYr:.-Passa.nr.lo, Sl'. pre-
mente, animado por uma propaganda sub- sidente, ao. art. 2' •lo prqjecto, encontro. 
ve:>siv:J, contra o go\"erno ou contrJ. as in- (Lg.) 
stituiçõe.s, que aliús ·~stii.o exactamente dontro Peço licença ao i Ilustre relator do pr0jecto 
da orbi ta constitucional, junta-se com os llara. di:-cordar da iormula ne;rnti va sob n 
conspiradol'es das ruas Oll dos cl!ibs pam der·· qu:tl está. t·edigiolo este pn.ra.gTapho. . 
rnbar esse :,roverno. e. portanto, para. arre- Kii.o seria melhor. que s. Ex. dissessc :po~I· 
ct~u· c p:·~judical' profunda.menr.e o mcca.n_is- tivamente que o guverno poderá designar 
mo, do qua.lllte toca urna parcella.· dn. rtut.rot· expressamente 0 logar tle desterl'o para 
rospon:Sabilidadi:'. o que til.r:"t o Po·'el' Ex- :J.qUf:llts contra o;; quaes foss<: futrniua.da 
ecut,ivo,- de:>de que esteja C!orrendo o prazo c~sa meuid:t de l'c!pl·essií.o ou penalidade po· 
do sitio, si passar este projecto e as immuni- litica.? 
tladesparlame.ntares foretn ..:_mantida.s . . a todo 
transe. com" a. ante-muritl perpetua. como o 
reducto ina.bot·davel, elo deputa•lo ou do se
nador. como a sua gn.ramia intang~vel con
tra · os propr·ios cr·imes poli ti co:;; que commet
terem ? ! • 

O SR. NILO PEçANIU~- E o jornalista que 
publie::~r os discursos do deputado incitando 
ú re\·olta, . terá tt responsabilidade que o 

0 SR. AUGUSTO . DI~ FREITAS --:-. Pollerú. ser 
melhor, mas acho que éa errado. - ~ · · 

O Sr:.. PEDRO '1110ACVR - Errado por que 'I 
A CrJnstituic;ii.o. cnj:·~ lettra. e espirito sii.o o 

uuico criterio pelo q11al nos rievemo.s guiar 
na questão. di~püe qt1e na vigenci:). do estat~u 
de sitio o governo poderá a.pplicar .medidas 
p1·imeiro, úe detenção em lagares não des
tinados aos pr·isioneiros de crimes communs; deputado não tem? 

· - .. . : . . . . . . segúndo. · de rlesten·o pum um dos pontos 
o. SR. PBDR? MOACYR- A garantH1 constl- do te,·ritoJ·io naciona& nao alcanço,cius pcl(f 

tuc1onaL da.lJberda<fe· de pensamento~da sitio. . .. . ·.. .. . _ ·. ·. · .. · . ..·. . ...... . 
. -liberslade . qe · illlpr.e~s?- :·~ •• suppr.im_ida.; .n:l.~:Vi-: .: · Portan:to•o qu~·nos-:l>rolli~e deternÍinar no ~~.· -
' gencJ~ do e~t~do d~· s1t10~ . :pelo PI'?Jecto;· . · projec; to ·~ • Joga.r <[o desterro . qüe de':<(ser •· 

0 SR, NILOl~EÇANff+:-:- ~evo dizer. que não t;pplicado aqu~_Ue:\ que ~: torn<J.l·e~ pet_Ig?~OS 
estou me refermdo ao proJecto: · · · · a ordem punhca·110 thea.Lro das agitaçoe:s ~ 

: C:un:lr:~.· •Y. YI 8 
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V. Ex .. C~tllprehende que leva mt>ii.o longe 1 Todas t~s meditius tcmad..'l.s nu, vigcnciu. do 
. o S<'U re~pelto llber<1! e progrt>s.•ist.a. o :>eu, .est:~rio de sitio serão justas e legitimaveis em 
··<1.mor a.líbcrchde em ger:1! de todos aqueli"s 1' vinude de seu propr'to fim. Mn.~. V. Ex. que 

que entre~anto podem tO!'nar-~e uod ;·os á ~G in~pira.em outt':l. escola.. demonstra.rã. t\bun
ordem soeml que se tmt:t de re~gua.rdar. dnntemente que a legi~la.çoão ft•a.ncezt~ é inaJ)· 
mesmo do lo;rtl' que li PCffiE'H!.l~ {;'ocoll.Jc[·em, pli~a.vcl 2.0 meio brazi!eiro e que tl. liberd~.de 

· p:tr:\ su(l. habita\·iio proví~oria. e o~ di1·eitos mais sagrados do cidadiio cor· 
Creio mesmo que ;), r.m:>.ndr.. n.pl'CSCllh~da reriio pe!'igo e110l'JUe com :\ in~tituü.:ão dos 

homem pelo S!·. Ani~io d~ .-l..l:tl': u. có::::it.:1. llo T:ribnnaec: mil~t;,tes. c0rn '~ c'"ssa.~iio <i~.s ím
CilSO e diz (Li;). muni,'ade~. ~ eom '' sl!~-oer:são tor.:.tl de lwueo.~ 

V· Ex. l!a. de ~<>ncorrLn· qun :'P:lclc• consi- r,01'Jli.CS ; p ·dm';i. mr-;;.;nn ·, ~om·., nstra.r que turlo 
gn?-lla e1n texto~ Ue rcg;.:d:_~.a1entn~~iio a, rnlnha bto r0p!i.g-na ;i. i!1r1ole~ nosco~tumes e ás reaes 
Opmião. que aii\ts e:~ npinl:io da e:nt•nd:t, o llecC>Si<ladr!S politic:J.~ do BrazH. 
Poder PllbUco pod~r!:J. tk:tJ• muit:1 emcaz- Espero peJ,; P<<hwr·::t de v. Ex. mas o que 
mente ru llUido contro. :PO::<~ivei~ ~:ttenL1.dos :1 desde .iá nu:'·'· e po5iCivament~ di5co:~,1.1r rlit 
soiTre; ciaqnülle~ que se aiT:.;~t:un do logo.r: rcdncr;:J.o do ::; 3·• elo ~l'ê. l'' que !lemru:iada.~ 
011de 1mpe1·a o eslat!o rle sitio. mente re~tringe <tS g;n•:mt ias constitucionao~. 

o art. 5" ào PI'Oj~ctu diz v.,:). (fi;( wa l!.jlfli'~~~. 
S. Ex. baseou-se p :l.l'n. justífic.,l-o nos arts. Üll('.'l. V: Ex. o t;tcto dl)s Tri lm~a.es 2_niU7 

72 ~ 1" e 77 c.l:!. consLit.uiç:~.o. E' ·~xn.ct:t- · ttcre.;: declma~·~m "l'~~a compctencl(1 nao c 
. mente este o pünto ;·Bgnlarmemar do p;·o,i<;cto argurn~nw )nst:~nte f~rte pal'~ q~e e:;s~ ~om
em qne S. Ex. tratou de mal,; fr>anC<~.cnenle petenct<t SI?Ja. determtn:1da. ou rmo em Jet re
timbr<lr a.r1iversidade c!o critcl'io oae sr<ruiu guladcra !lo ~starlo de sit;io. Compreller~de- sc 
na el:thornçii.o d:~.lei c1o ct·iterio ,~0 qê~l ~e que os m.embr?sdcJ Tt·Un:n~l ~il.\t":r yoderi:~.m 
su. bordin<L!ll. as .. legi.sla\'ões da. 1.naím.· p:l.rte elos 

1 

ter nw.u. Jfest.:W.o u_m<L c•pln'.'? lll~lVldual; mas; 
pO"C'OS cutt-:1~. üli~.es do r<>gim~n fhncez~ , o Pa.rtament~ nao pod~!'ll de1xn!' de pe~::tr 

. O, escríptln~.que. h~. p•1nc'' citei em· vuria.s todo~ os __ motiVoS e 1·::-zoes deordem publ1ell. .. 
pas::agens do seu livre. r~!'~re qtl~ 0 estado J p:t~·a o;.'Nll-0.", .we:;:eso~udo que em mu10s 
de sitio fraucez. qu(~ _:o.e;'VÍH ele basE: ;1(, ele pn1Zes 3;braztula;; nn . ml"elldto d:!-s rebcldt_~.s 
qw:~i todos o~ povos, me;1t.im os ~e>:s l'iml. ·i os:,es Trlbmt<t~s 1;e;n ,;td<J .:1 saívaçtl.O dns socte· 
serm umn. "'~rrla•lei1'a reduncla.nci~. nmn. in-~ üo~~e;:.. .. . . • . . 
ut~ii•hde politk~t. ><e. n2i.o c•Jnsig-n::_sse.}lrinci- ,. ~:m. on~;~o~ r..r_r.t~?~ ? , !.u_nstr? r~~~~?r, t:!!-cn ... 
J•a,mentc e~ta dJspo,!c;ao da. <:reu~•r.o ne a.ntn. t.e .. l.caur,,_;,~.: _o .·~,u:; pH.~~z • el o~ d1rn,n~ c-. .!11-
ridades úU Tribuuae~ mili"I;fiJ•es · na.. vi:;renci:1 \ tere>sr:;: mri:YtUu;u;,,;; que po~~am SI'.J' !enios 
do estado flc, sit.io na.r~. os t']i.~aes se ütrht I pelas mC'clula~ ex<:e~J<;~(• naes tomud(',_s p~;>.lo 
n~ce~"'S<t~b. « dr:Yolut.;rlo imm<xlia.t.a. da. jurio;:.. ~>c)r) (< l' ~::_~cntt;·o. ~~1_:,"1 !l~O ,~ne <:n~,::i~ c~r~t;~ 

•.l.tC\<lúctnl e da polici:t "'X<·cutiYl\. , llniD('dJ , t c.l. llu<,ens.u:.,(1s.v_J , orler LCrl~latno . 
Nilo me. e licitCI cntreto.nto ('C(:Hlh.ll' que~~~ !h~.,forn_e·~:L w·an:;e r.opm (!e documeTJWS e 

outros. 1:0\·os .• enrnpr.n~ qw. :tli.üs b•·b~ram ua .]u.st, t,:c:1~"'e~ !l~ m_o·.o a habtilwi-o u ,Julga:.· 
fonte rla. ,iu t·ispr·u·'eJJci:t !htncez~ ... tem miti-. co_m iJleuu conl!e~Jm~'>nto de c:Lu~:L . 
:rtv.lo s~.':--~ der·l~iíe5 a. t>~s~. rc-~peiw creando i . 9:1:1.nto a "~~P n.rti.~o .. si,. t.€'!1 h(1 rle :·e~~er 
Comml~'ues ~lrxto.;; ele miiit:~rl~~ de certa. pa.-j ;l S. Ex. o p1'c1r.o da ffilllha. mcoMst.:.t ~olt,ra
teni'~ e mag-istt•ados civis ile no~o1·ia. c:>pad-~ried:ldr>. 
ll:trle c nilo me par•ccu mesm,, QlJr, ~ Cl'l':l(·~o ., ..• . , .. .... ... ~ 11.. :. ·s 
do~. TribU!. tae·s· rnili .. t:J.res. ~~j.a, •1 e t<l.ll t:t v;.tnt.'.~- 0 ~")J:_' .\VGv, TO D.:.. l: •·•· .• T.\ .. - ·'"c ( .. ,l lll<l i-
f!em qn_c se dewt <"On~i~mu· no pr•)ject.o, com hon, o .. ,t. . 

''lUtf·~tn;;tgtUt(l SE!\'I>J'Ítb.tl.<~ :;:c· . o~:; . ' . .'C'., ..... : .. ·,.... . ,. o Slt. PEDRo ?>IOACY)': -.-Al;.mns dos si:.rna.ta.~ 

9 SR . Aw_c:;ro DE FltEtT.\S _ !'\io qneros 1:~o~ ue> projecr.~. ~ub,crr~v~ntm·o~-,Ji1ir~stl-i~: 
Tr1bunacs m1tnare~ ~. I r •. uc,. ? q_ue P!t.>V.L qu.,. nn propt to set:) riu. 

_ [ comm1S~l:l.O n;to h o. cc:npletn. hn.rmonn\ rte 
r O.,..S~- PEpRO ;,J_OACYl~-: ~~O disse . tal _e , "C'Í.>t.:tS. ~<.ltUl'<llm ente '_' il'~G ~ trihnn:J. expli

'\ • .o..:X- r.era en~.e.J~ (10 p,o~olr a tod,J. <evl- : c::tr e úefewicr :v~ rest.rJCç:oes que tueJ·am; 
rlenm_a. qnE>. elle~ ~a9:pert g-o;;os-1?a.l'lJ: a. 01'ile~l i t;1r.se-ll:J. bmbem ciu\·ir em ~o:guida o illus-
pu_b~ ca.;_~~bsolnt:tm~me c;,r: r. ra~~w;; a. Const:J- j r.r·v.do reh1.tor _ · . .. . 

·:tU_lÇ:lO. o Sl're~ entttO. ~,PI'Imen·o a l'(·Z>tl' ( "' ltogo a. S. Ex. que persuada a Cn.m;;.r:~ tl.o 
tnb_unao pe1; 1:w~ >o:-• c _~l ' ~Ex... C01~•encer-me;: ,,x3,gg,~r:ulo c•mserv;;,ntismo ·;J a~ miulms. i.nic: 

:' Po~· ora.. a!na<t n:t.l\ est.ou cQnvenc~<lo. porqu~ ! ]?re5~o}e~. 
:.pcrten;:o._il; c~SC<JL:l. seyern. {~nl .:;ujo COll('':'ito 0 I . . '···· . ,. ";' ' "- ... ,· , . ... ·.· 
~ cstttdo.de s nao f01 c;>ettdo p:n t~ rrH.I.Uter·n. todo , O Sn..AL:.•cSTOD!' ,r RElT,t-:;, . Qne ,:J.mf'LuO. 
:,ütr~nse ·a eq.ÚilYbrÍo· ~o(!j<tl e a imegritlade cio ; (1 Stt. l'wl~U ~IoACYR .. _ {[llC .llliDS uiJi'ii v~.;~ . 
>rod~l' .)~u~l~co ' eontr~. a>' inv(•_;,;t.itlas revolr.r-1' com os· 5cu;o; cor~br~ddr•$: !.::t lent~:'t> ilemon~;t ,•e 
· CiOU:l.rJ3.S~ '• .: que ac<Lutclo:1 devulu.mente os mtere.;:se~ t.!a 
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socie~1ade bra~ileii·a. , com o prc:::entc J)!'Qiecto i Si não f\n·a, isto. Sr. '{)residente. eu o el
e que em futuro hem pr·oximo ell:1. n:'i!.i rerú. : xaria. tle cerr.o corre!:' o dc1Jatr. por c0nta ''os 
que arrepender-se, vendo-se coní1nada. !e!TC<l· ; br-il!w.nte~ oruclores. qut! se destacam nesta 
l!lonte. nos tímites traçado'> por S. E:.;:. l Camarn._. c elas -verdadeirai' com_petencias que 

En1 meu entender. os ra.ctos hão de d.e· 1 nf·ila a.vult.am; e assim o faria. para que umn. 
moni:'>t.rar ú. ~aciedade que S. Ex. deixou de:;- I qne~tão r1e tal transcendencia_nüo fica:ose pre
:l;rmnrlo o. PodeJ: Publico n:1 h<;ra. suprPnm11 5u~'icad:1 pela insípider. c!e · minha J:>al:v·,•:1. 
tH~ s::a rl0!c;;:1. e uas d•1::: gr:<n•'es mtel'cH:t:s r.b . (:-.·rio a,rl:•,rlc,:. l · 
I'n.t1·in r(~ pt ; lJ!:<':ann.. eontinda ús suas resl;on-j· A minbt itrver·g-•' ncin. pr·incip:ll com a m~i
snbiiidade$ c ú :ma enc!'gia. · 1 ori~1. 1la. Commis5ão E5pednl con,;i:,;üu. ::ir. 

Q:Jir. S. Ex. demasiadamente brneflciaJ'· os J pres:identc, e:1z me nü.o ter eu conJ;Jrm::~.do com 
indivi0no;:, e?~ pr.rtidos ~Ol~1poneut~s da com· 1 o preceito. adopf::tdo pelo tJ,rt 6" do p_l'Oj:eto. 
munh:w h;·:tzllelr:.t: qutz to1•nar mvulner:1- Ahi se determmn. c:ue o Congresso '\:lclonal 
vel n C<l:;;>iwlo dn. Constit~.:içã.o l'cl'ereni.e ;'t ~e l'eun:1 extra0rdin<Í.riamente, e mesmo :>ém 
dec]}'tl'!l.ç::io de dírr,ítos e quasi que ;v!optou a. co:rvoea~-ào. toda a • e;-; que o e~t:tdo de sitio 
tlwor·i:Jse; .. m id:t pela. Iegisht1:ã0 de -· povos se- h ou vm• ,:.ido rlccret:tdo :pelo .?otler Executivo. 
cun 'a. rios. c:ümo a Bosnia. e a Butgarin.. cujos <lc conf,rmídade com o tLrt .80, § 1", cta Con
co·'i~·ns pol iticos !eva.ram o seu escrnpu!o I stituiçü.o Federal. 
cont1·a.o estado de si~tio, no pontn de expt·es- E aos meus honra. los coilegas pareceu tla 
s:unentP. de:ter·rnina.rem que el!~~ n? todo_·ou 1 mn.iot· .::onvenienci.a. es:n. medicl<t: yorC'jno ~ó 
em qu.;tlquer· das sun_. s - partos,_ .J<Una.:s podtam I podendo o Executi\~O aecret<J.r o sitiO exeepct
see susr;ensos !_! .. . ... . . . . . onn.!mente. pois ao Legislativo compete em 

Esfórce-sf· o talentoso relator p:1.ra demons~ I reg1•::. fnzel-o. se terna assim prc->ciso que 
t~·~r que nós; <:on~el•v::vlo:·e~ em rn:ttcri:::. de e:;n,e st.' pronuncie s:•m .-)emom iL respeito do 
;atw. estaruus profunàamen~.e erra.tl os. e que prc:cedirnento daq::e!le. sempt·e que qun.lquer 
de:<nte de Ql.l::l.lquer c0mmoçiio intesti;on. on h):J.r-te uo ter·ritorio nacional ror sub;')~ettid:t 
oppressão (~stra.ngeira que . ~\l!'gir . . o . .l~0 ' 1 cr, j a um est::do de tamanha dm•eza .. que affec:b 
Publico nii.Q tera de c~uz_a_ r· o_$ !J_·_r:_a_çns. c:1pi.tt!· .

1 
!lO tiio perto :>. Iihe:;dil.à.e do ci''~dão. ~ 

l:m ~•o vergot1hosam~:>n :.e ou ... c:e l:'<Ltta.r 1301' Em outros T.e:·mo~. A SS. Exs. afigurou-
-c~m•t ~os textos estreiros d:1. JGi que e~t.amo51 se ·'e neces:é'i~ :-:,de i~decli na.velc mg7_n~e PÕ,l' 
d:scntmdo. . . ! o Coi1gr·esso nnm·~dwta.mE>nte nnsconn1çor.s; ue_-

Ox:tlit os 1\t.ctos_:niio correspond~.m ú. minl:a. cxamina.r si o Poder Executivo por :1.caso 
cspecb tivo. e que o nohro deputado pe:a.l abusou. 
Bahia. p!'ll \·ando quo o Pl'O.i~"cto em t:ii.~ct;s.~ii.o 1 o, r1i;.mos deputado~ entendem que o Con
ll~.o - iilz ma:s rlo que consigna<· cxpl'C2~::mente, ~res::o de•;e se t·etmir ~em demor;1. p:n'il, ve
o e~1)i.l·ito d;~ Constituiçfto e dese~tvalver a. I ri5c;1,'' si nn. decretação d<.> sitio o Pode'.' 
lc-tl,i·a do ~;:eu texto, con:;ig~l . . m:-tis um tPium-1 Exer.:rtivo r·cst.l':n,!ii u-~e ás medirl;~s, que :;iin 
p:ln p:~.r·!am(•nt.ar. (.11Hito btJm, m'~:r.o bf1 ; ; ; . • ! d~ sn<:. col!lper.ene!a· tomar. si. porventura. a. 
u oi'Cu!or â w;;1.;o.•r: "'entw!.o.) · .. lneé:es,.Tdadé"tJe · recol'l".~r- · a am -- a!vir,re- t.'l.nta. 

.- · IJlOndf'l·aç:iio f(li pe:·feit:•mente a.pm·ada.. 
O §~-- l\'.I.iH.o-a-Sr. pre5iàente. si'io ,. Xo ·c rn t.:•.nt•1.<:ep ·:l."<'i·rn~ d:~ maioriil. da. com

unas <1S i':tt.ões que me trazem :i. triimua mi~!'iio nes.'e sE>n mo, :o de entendet·. c a.s 
n;•s tc momcl1to. Cont1·a. os rneus lln.bito.;;. \'(ltt -1 ra;:ii03 " ;;e r:1e ;:con::ell:;1ram ~S1!:t ar. ti i.nd~ em 
tomar p;:u·t~ em mn:~ discus,::.iio ck carnctor! 1we'-"C5 t.er!l10S :lpO:Jtarr~ i. . 
JlOEt.i(:c, e p:),'t':\ a q_u:ü eom ccrtew. nii.o m0. l .. ,\.primem'!. della.,;: ·lecorre dn. •loutrn~:t C0!1-
acllo devidamente ''PP'Weiltado. Etlt.retn.nto. t ~: í;.:·rad.1. no c:tado a1·t. SO.§ :::", dn. C•mstttmçno 
l.enuo sidü · wemtrn da <:OlJ1missão ·encarr:!- ! F~~tierctL . .... .. . ____ . ..... . _ .. . 
gada. de !iJrmular o pr·ojecto que se deh-~.te. e 1 Alli se di.-pi'ie :1.>'>-im : «Logo rp•e se _remm· 
0 :~s~_-ignado_ ·. com rrstric:;ües. ~tLr_ ece-me q~e li o_ . Con!.:~esso. ~ Pr:'_ ~;:idel.1tc. d. a_ Repu_bhc. a. U~c 
me eumpre o rlen'lr de nr explu?~tr ,~ r'.1,Z:.LO rel:1tara. mntJv:lllf) 0-nS. ns metllda, de ex-
por que assim prr,ccdi. separando-:-me ele cepr:ão. qu(~ houver·c· ~· sido tomadas.» . 
rnetls_ ._ i !lustrados c_ olleg-_a.R em algunsc pont0"'·! . ~\J. To m".lu co ___ nc-•iC0, 1sto h:l.'"b.para. acautelar 
referentes à iinporr.ante qnestno do e:::t<tc~o 1'\S interesse;;_ qne os 1:n,cm; •11gnos collegas 
i:1e sitio. E tanto .mais julg-o im pe1•ioso cst.e tivemrri em 11üm re8:~tl:mlar. 
meu -dever. · qúanto o hom·aüo doputa.rlo peio ! O mais não pnssam de uma c~rt<~ descor.-
5'' ·lisr.ricto tht_ E<1hia, que tomol.:l pa.rte na !'ti:~nça. 11:5:r·a. com, o _Pod~~· Execut.lVO, descOI!· 

· disePs~iio. (!e n!~·um modo a~tl'~.nl!ou que ' o$lfianç.a _que n:wa: .JUSttúça·. ~porquanto. no · 
lnemhr·o:-: · ila'-- co;nrnis~i'Ll"l divef·gent_e,;:,não tc,~ - t:r~>girne_,n . rl~ · ;o"''erno~. que . • nos a.ciopta ll'!-0~. o 
Fesseni vindo jh. ox;>ô!~ á C<l.-mi:l':.l- ~os !_noti"·o.s 1 Pre.'>id~nte •!a. R~?J<~l~ :•• >~ ::'flJ)l.'r~:- elet~o ~t}o 
dol'eu •1e5uccot·do . . declar3.ndo fl.U:les "n;; re~, mesmo . mouo. q ,,e ~10.-, o ~o mos , e- ta.mb.:..,l.l ;:-: ··· 
stricc;ões que 1i:r.t~rtJ.m ao. projecto, : c be~l1 çomo nós- - -ti_H:n :- das 1.1rnas populare_s~ 
assim, os -n~ncln.mentos do seu voto vencidü. (Apoiadas.) · _,-
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De modo que, nós . queremos rodear o Poder· vi!!!' i ma. delicada aliás . . cstú nas mesmas cnú
Legisla.tivo de todas às g.arant.ia.s e respeitos dições. E. nflo o1Jstante. quando o Poder Ex
cxact<tmente por ser elle represent<mtc do ecutiYo exerce uma. semelhante Mtr·ibuiç~ii.o, 
povo; e ·con:tu~l~ vamos e;;t::belecet· un;t sys~ nos casos p::rticula~es a que :tllur~e o art. 4~. ·: 
~e~a de su:::-pe1çao constante. ::1. respelto do §; S·'. da Constituiçu.o Federa.t, rmo ficaobrt
.I!.Xecutivo, que aliás procer1e _da mesma 01•i- gado a du;r conta de seu acto, logo após :i re· 

. g~m. que do -povo igualmente ti!'(1. o l>CU uniü.o do Con~resso. 
·poder e a S\Ul. força~ Dal\ i se condue que o legisiadcr consti-

Ni'io é justo, Sr .oreslrlente. semelhante dos- tuinte ligon á r!ecret.n.çiio do sitio toda a itn· 
igualda.ct'e. "' · · · portancia devida.. 

. ... Da.bi. l'osulta que a. lei fundamental do p:üz 
O SR. GE::-uN:rAxo BRAZIL du. um apa.r~l?. I n.ttende a to·los os interc~srs. compromettrdos 
O SR. }fiLTox-Conseguintemente. bnsta.o ne:-se momentosoassumpto. -- -

que a. Constituiç~ão me.sm<t d.i.sp1ie para es.t<\.·1 Da. hi. 11. nalmentc .. , :;e d~;;Ju. 1. que nfto car. e.ce-. 
rem preenchido:; os elevndos fins. a que os 1 mos . . ainda. mesmo quando nos fosse per.·mir.~ 
meus honrados colfegas quizeram justam~nte tido. il' atem dl.l que :<e acha. legislado na 
atten~'1er, Constitui~ão da Re-puhlica. (.:-lJ11liat/os.) 

O Executi>o. si abmnr. si exceder-se. terú. l~eleYe-rne a Camur;t o valor. que estou 
o necessa.rio co:rrectiYo no Congres:>o.que logo d::mdo. como de rlireíto. ao argumento que o 

. _de])() i:; __ de sua r·eunião . ~e occuparà. do a.8SUtn· debate agorn, me sngger-e. 
P.t. o,_ e~nmi. na.];á .· ~0. cl~ . a.. q·.u·. _c~~iio . . se.· .l)·r· . OOlÚ)~ . ~ --- ... ~. ~~r.qt. le. }Xll'?- m.i!n; com pulsando_ ::1: . c.~nsti- . ct:u·a. com ·a maJor Imparct:llldade; sem que tmçao, elle se 1mpoe a todos os esp!1'ltos des-
ns circumstancias do momento possnm influir :prevcmitlo;;. · 
_sobre sua deliber.<lÇ:ã.o. .. .. 1 O facto de haver. a Constituiç-ão, ~e referin-

Poroutra. parte, o Congresso não embn.rn.- do ao csta·1o de sitio. tomado uma cautela. 
çani. o caminho do Executivo . ... · .... .... .. . aue no emtanto despresa qua.nrlo allude á 

· '. E ãssfm ·as ·melllõres garantias r~ã liberdade Jecl iu-;tç~rro ile-guerra. cujo atca.nce imtretanto · 
individual se conciliarão bellamente com o;; ninguem póde des·"onhecer. é motiviJ .. sobejo 
Jntere;;ses da. ordem. com o prindpio ·(h au· paraconfel:';:a.rmos que o legisladot· bem corn
toridade, que não <1e"em ser >acríficados pr~hendeu a. imporr.ancia daflUCHa 'medida . .. 
nunca. · comquanto ao mesmo tempo entendesse que 
· Longe de mim. Sr. presidente. a idê\1. de elh1. ficn:va n.o resguar;lo de al)"i.1~ns, com :~ 

'\"ir sustentar-que o sitio e nma medid:1. nor- simples exigeneia que f:tz no citado§ 3" do 
mal-_de governo: Pelo ccmtra.rio.!'ei e :dhures i' urt. 80; o que to(hviét não applica elle <tO c:tso 
escrevi-que ' elle e med ida tão violenta, d.a dec!ar;t\·iio rle guena. a.pez.a.t• ~h.1 seriç~d:uie. 
qun.nto extrema. de qnc este sempre se reveste, onde quer que 

. c Como <Juer· que Eeja. porem. a Constituil;.:ío se apresente e surja. -
permitte·a clar~amenw; c, portanto, si nos Isto hast.a. Sr. presidente. para. reconllecer
d~vemos empenhar para qnc seja reduzida mos o cuidado e o zelo, com que se houve o 
ao mínimo de al'bitrio possível tüo singular le .:::i~ladol' consti r.uinte. I.~ to lust:t pal':l. nilo 
concessão. nem -por isso nos e licito vota. r pretendermos ir mais longe. 11 o~de que .for•:a. 
pn.ra o cnso uma lei regu!:unentar. que tenha é c:on vir no p:ttrilltismo e n:t I.Jrudenc;i:t de 
como e1Teito inutili~a.r um preceito. que o que elle as:;im deu pr11Y:L . irreeus:1.ve!. Isto 
no1=so Codigo in~tituciom1.l consagra. ... . . b:lsta.. em fim, p;:ra r<:pellir. n. id~a.d.e\:onvoca.· 

.,.c:·E·;.scguramente; para i:>to contribuirú: por ção extra01·dinaria. . •1o Ct)ngro~so .. que n:<da 
muito a suspeita que no aet. f>·· dQ PNiecto justifira.. e nem sempi:·escriL pós~ivel pt'r em 
se contem; suspeita. r

1o Legi:;lativo contr·a o pr:ltica .. (.-lpw·tes .) . : ' - ' • 
Exe::utivo. em um re:i:imen. como o de no~sa · Demais. reunir-se extl·a.oJ·din:.u:iamente o 
Patria, er,i que c~ses 'd.ous podere~ proredem c,-,ngre~so. em qualquer ciretünstu.nclo;. só 
.dn. nH:sma. fonte, e são :pr·oductos do _:m1Tragifl pótie ~or cons ·~qucnch~ de um<1. 'tonvoeaçã.o do 
eleitoral. . - . . Executivo. De facto. o Poder Executivo é P 
-~Ias, a mnioria da Commissüo E~pecial unic:o competente . pa.ra ·_fazer o Congresso 

. iri~iste em allega.r-que, si o projecto exige funccionar. fór·(l. do;_tempo ·· ordinario de ~-suas: 
a :·reunião _ immediata do Congresso par<t ses.~õ :S. E' o que 'f3St:L Sr. presidente. ex· 
tomar ~conhecimento do estado do sitio. de- pre~so 110 art. 48, § 10. da. Constitui\ão da 
cr:etaclopelóExecutivo. é .pela 1·azão .desó Repub!ica· . .. · _ _ · _ <. -. . ·· .• · ... · 

-_poJ.er: :este Jan~.a.r .. 1~1ãQ · .... de tal providencia. . > E nos é .licLto, ,por umu.leL_: orrli.nar.ia.,.pu ·:· 
,_-::~_ub~fd_iariam~rit-~; : IiiL: auseJ1ciai~do · Legisl11t~yo -reguhtrr.ie~ t~~;:.('}i.?l irce.~t~ d i~posi c;.fi,o?~ gâs~~~·i5. 
, q?e · .e ·. 9. pr1ncrpal comp~ten~e .. ~,,:r;_~pe- . elo ,E~ecutn~~~,J?.~!Jl~\ .I;e_gt~la.n:~ _wna. · _?.-~trJ,;-: :~ 

':;; tlll~a,~·:: _ , · .··,<. · . ·· : , >R . bUJçao de; 'l\l~~: :;,~:J.?,t:;}Uli~ltllCtÇir.a~ , gog~t,0\1· e, 
-'O? no1res i:leputados, comtudo;t:11~e esq_uec~m qne po~itiv:~ll)el1l:~:(;Q~{~~t:ltl ao yr~rpfi.jt~ i }O!:I ' 

,_4~ ·que a decl:u·a~u.~ d c guerra., (~pu. ter!<~ grn.- ct.ous ?, -~ ~~:;~, " · •. , , ··· .~::: . · 
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Quero crer quE:: não se justifica.l'ia tamanho 1 a.ntes, para conceder as autol'isações que 
attentado, senhores. este reputar indis_penstweis para fazer iaee 

"\.te porque, sendo o Executivo o compe- á situação. . 
tente, sef;undo a Constiiuit;üo . . para con>ocar E' o (J_ue a lei fundamental . daqueUe :paíz 
o Congresso em sessões extraor·dinarias, a estatue no seu art. 29. 
clle só e que cabe uzar· des,;e direito, .discr·i- Ma~. como V. Ex:. está vendo, Sr. presi
cionaria.mente. quando r.uten!1er neeessario dentE>, vae dilf~rença enorme entre os uous 
para os altos interesses do paiz. (.!J.poiado$ ) ca:>os. · 

E porque a. Constituição niio deciirw. as hy- E t~nto ·mais quanto, no :Moxico, o estado 
potl.!eses. em que o Congresso deve ~er u..~sim do sitio suspende toda.~ ·as ga,r<>ntias constitu
convocaJ.o. uma lei orrlinaria jámais podel'á cionaos, cow a un!ca excepção <las que se 
crear para o Po-der Executivo a obr·igaçiio relerem á. vida do cidadão; quando entre 
do fazel-o, em certos e determinados ca.sos. nós. aliás, niio dó·se o mesmo. 
(Jpm·tcs .) Lá, e . apropria. Constituição Federal que 

E, si isto ê verdade, não se Jcve a(1mittir insere o· preceito_; cá, e uma lei ot:dinaria. 
que, segundo quer·o projl;cto, o Congresso se que pretende fazet·o, e fn.zcl·o contrari:tndo 
t1eve reunir in-tepentlentemento de qualquer o que está o1isposto .na Constituição da Repu
convocaçã.o: muito embor·:1. pam-:- apeeciar blica; :porquanto esta, cogitando ela espede, 
uma medidtt cxtraordínaria-como a do sitio cont<:'ntou-se em prescr·evel' quo o Congresso 
-tomada. peloPoder E~ecutivo. se occupe damateria., ~ó por occasiiio de se 

reunh· or(lin::triamente, ou extru.ordinn.ria
'C:I1 SR. DEPUTADO di um n.prtrte. mente mesmo, quando for convocado l)e!o 
O SR. MH.Tox-E' vc•rd::tde que a lição dos poder c01npetente par:1. isto; e, pois, exclliiu 

outros povos eleve servir·11os de guia e l!Jz. <t idea. de runccionar elle, independentemente 
E não desconheço mesmo que, :para sé.justifi· de qualquHr com·ocaçii.o, como o pr·oje~to 
car a iuéa da se:;s:'io exttaordinarla. nos propõe . . ( Apr-iados .) 
moldes que estou ·combatendo, algueÍn se Atem do que fica. exposto, Sr. pres1dcnte, 
lembre de inv~'car o que, tanto nos Est::tdos me pa.recc impossível, em alguns casos, 
1:nid.os do No:·te. como na Franç<t, se obser\~:1 obter-se a reunião extr:wrdioa.l'Üt, que a m:.\io-
a respito da questão.- ·· ria. da commis;;ão defendo. 

EifectiYamente. ness~s du;lS Republicas. o E · desta. a.l'te uma dimculd.ade pratica 
Poder Legi:>latiYo se reune s~m demora para tambem contribue para repellir-so a pro,·i
sc pronunciar sobre o sitio, decretado pelo dencia. lembrada pelO a.1·t. 6'' do projecto. 
Poder Executivo. V. Ex. sabe, Sr. presidente, que, de tres 

Mas as noss:.ts condiçi)es porvonttir<t são em tres nnnos. procede-sn. .á nov:t eleit;ii.o 
compar:weis ás desst'S douspaizes, embont para esta C~ma.ra, e a outra Casa. do Con
l·egidos :-:.mbos por systemas republicanos grosso é renovada no seu terço. 
tambcm? De <tccortlo com :.t l.ei do :20 de janeiro do 

Não. de certo;· porque alli na França vi· 1892, a dita eleição dove ter lagar a. :30 de 
gora o J't::gimen pal·lament;1.r, a.o })asso que outub1·o do ultimo a.nno ào c~da.legis!awra. 
entre nós vigi.~r;i. o regimen presidencial. o Imaginemos a:ssim uma hypotllese, que -não 
que muda os termos ol:t questão. De111ais. na é d~~ todo a.rbitra.ria_. E o's exemplos muito 
Fr-anr,~a e nos Estados lj nidos o ?oder Legisla- :;ervem par<\ escltu·ecel' as· questões. 
tiuo fuoecion::t · qmtsi o anno i:fiteiro, goza. Admittamos que, ence1•rado o ~:;ongresso no 
apenas do cm·tas ferias, 0 senuo em qualquer dia 22 de setembro do ter·ceiro anno, no dia 
cu·cumsta;ncia preciso que se elle r~uua. isto 30 segui.nt.e _o Poder Executivo se vê já for-:-

- é relativamente facil. · · · r,:ado a declarar ém est~vlo de sitio certa parte 
·Entre· nós, porém, o Congres;;o,. e!!l regra, do territorio ·nacion·tl.l, por espaço de 30 din.s. 

tr·aba.lha s0íncnte qua.tt>o mezes no anno; e o prazo.iJortanto, terá de se jindar a 30 de 
quando sej<t necessario reunil-o extraor-dina- outubro. E ontão ó Congresso deverá se-reu
:rü\tnente·serú. preciso convucal-o com ·muita nir para. examinar a procedencia e a justiça 
anteceúencia, _porque os·membros gue o com- daquellc acto governamental, conforme o 
püem terão de vencet· grJ.ndes distancias 1)ara. project9 est:tbelece. .. : .· =:": 

. acbu.remcse em te1npo :·:..,qui. Qual--c ;í Camara., 'porcm, que _terá comp~"" 
' .. Eis porqu~ nii.O mo · pa.rece que os ex..: tenci<'l.·,para resolver o assumptorA Cama.ra 
:emplos da F.ranç:n. e, dos Estaàos Unidos do 3ntiga ou Camra nova? : 
! Norte:possiiJri :ser :jifsfumente invocttd_os. . . A Ca.mara. antiga. desde quese procede. em 

,_ ~Quâ!,I~O aosoutros piizes. apena.s éonh~ço o 30 de . outubro U. eleição da outra; que deve 
-.Mexi co~. - -: Sr.~: pi.~esT!leüte. onde e impostaM sub:stituiLa, - co~~idet~·se i.Jisofitctl) extinct-a,'. 

·· Legisla:tivo 1l. ,obrigacão:: dé s~ ; r_eúiiir, em um Pelo _me1íos,=~ ó: que eu :pen.so, a:-vista'dos 
::pr-àZo cm'tô ·:J!il.ra:m:úiifestar:-se sobre o estado arts. ~ 17, § ~·~, c:2_ü ,.d<1. Constitniç.ão, cQmbi~~ 
de sitio, decretado pelo Poder ' Executivo; ou nados .. , •·· '·· · · ·· · · ·· · ·· · ·· · .. · · ·· · ···.·.··. 

, ... - . : '-.-:: - -- .·-.;: .:;; ... -:: 
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Por eon-eq\1eucia, a Camara novamente· No projeeto. citam-se os arts. 7:2, ~ 1". e 77 
eleita e af]Ue telll de l'!'SOI•:er· () C:tso. da Cons:ituição })<ll'a apoir~l'i.l. doutl'iua aque 

Es1.:1 Ca.mar:t. ntn-a. po:·ém. só póde esta,r me vou referindo. 
dipiomadn a 29 de novembro. Logo, a 30 de 

L · • · 1 O S::. Au:~usro JJE FREJTAS clú um :1.})artc. OJHU ll'O e tmpu»SLYc que ella :;e reuna. pa1·:~ 
bronunciar ~obre :1 a.:;suml)to. Tantu mais O Srt. MrLTo~;-Acceit<lndo a explicação do 
quanto, além d:Js diplomas.~:-:. nuY:t Camar:t. nol;n~ •1epuk•do. que me lembra a circú1n-

• D<U'a, lk~a.r con;;tituh~:t regularmente. d('p<:nole ~t:u1~ic~ ~,e sere1~1 3qu~llcs 'dons artigos a.ppli
ainda. do processo. as vezes long-o, d:t V('ri!i- ca>eJs nao a.o que e;;;t:t propostO:.no art. G", 
c:açiio de podere:;;. I masaoquesecncotrtranou.1·t. 5", doprvjecto; 

Virá suecPder, port.anto. que nas circum- me Iimita1·ei a ponaer:tr que. mesmo a uma 
stancins llgu•·a,las o disposi-.:.ivo, que o pro- das llypothc:.'e;;; previstas r:o art. 5" ,o rjUC está 

· jocto pr,opi'tt:, 1sto ê aJ•euntilv extntort.tina:-in. c~n~<cgl'<~do no art. 77 du Constítui;;ilo :não 
do Ccngt·{-,ssu. n~to po.:c,r:i, ter logar. pode aproveitar. 

Pet·g:untu eu: sm·:·~ de bom aYi:se> a·loptar lle i:wto, o a!'t. 5'' do projecto dispõe n.ssirn: 
~lll~\? tiispo~il;ão q L1C potlet· ser assim 1mllifi- • <<~ob pretexto algum. pode_rá o Congre~so 
cad,t · 2\a.::wmd. ou o Pode1· Executivo, declat·an.1o 

O lo•JO ·\1 qne se-, S()rviu o legislador. no em estado de sitio qm.Ique1• parte do terri
n.rt. SO. ~ :;". d;t Con,.;tit,nic;-üo, n::o será mais k•rio nacional. cr.~:n· Tribunaes extr<l.ordi
con vcnientc. m:tb ca.u 1.eloso. b;1st:tnte mes- na1·ios. on de excet•çilo. (lmpliar a jw·isdicçao 
mo. para o l!m que <L cvmmis::;ão tt::Ve em dos 1',·iliú>1acs -milüMes, conter-indo-lhes ojul
mir<t? gamento do5 civis. (Contit. art. 72, § 1", e 

art. 77)~. ÜI St:.. DC:l't:'r.\DO dá lllll ap:.;·te. 
O SR. ~IIT.T(•J:Ii- O nobre deputado pe!:1. 

Bahia. que tomuu parte na 2" discussiio deste 
Por su:::. parte·, o art. 77 da Constituição 

d<t Republit:a legisla deste modo: 

~ p_ro}·cto. pl'evenindo a. bypotllese de "cr com.- «A orga.nis:,çlio e attribuiçúes do Supremo 
ba-tido· este ::Lrtigo, disse que ucnhum incon- Tribur:ml I.iilital" s<=rüo reguladas por lei.» 
-:enicnte trnria. De~de q~:c~ ~to Congresso com1)ete, corno se 

Scn h ores. qua.ndo v digno represent:>nte esti vendo.1•egular as attrib~ições do Su
pelo 5" diskcto da Bahia tallou, na~" Jis- premo Tribunal Militar, por forçn. mesrrw de 
cus;ão ·~o projecto. entendeu . conveniente um preceito constitucion<tl, com que direito 

· alitecii;ar a::;,im <L defesa da disposição que eu iremos firmar em unjit lei ordinaria o prin-
est•Ja eomba.tewlo. cipio de que o dito Congresso não poderá. já-

E S. Ex. eutiio disse que,. sendo pcrmit- ma i.;: ampliat· a. .iurisdicção do mencionado 
tido ao Congres:5u reuuir-se em outro dia, qu2 Tribunal? (AJ)arte:s.f · 
não o 3 de m:Lio, Sl!!!JlH'e que uma lei a.ssim Entendo, pelo contl•ario. que o Congresso 

. o. determina e •. cotlfi1J.:me. tudo se vê do art. 1 i t<;_n~t!.l_ J:l<:Jdr1 a.n1 p! ial 'a:.' coma, restringil·a, de:; de 
d<t Constitukã( •. t.ada obsta-a-que i"i.iíicciône que consulte ao interesse publico, e ás neces-
extraordinarmmente para. tmtar da decla- :-;idades do momento. · . 
l':.tÇ~O do SiiiO :pl':LO Por<er Exe~!Utivo, si na 1\'i .!ssim, não me pt:.rece que o art. 77 aa 
que ora. elabo1·a.mos quizB:::mos iriserir~ um:~ Consütuição possa amparar a; doutrina. que 
tal dispo:;i<;i:.o. ' • em .~m~ de sua:.; partes ()art. 5" do pi;ojecto 

Está se vendo, pOl'(~m, qu~ o r,rgumento contem. 
não colhe. E muito menoso ::trt. 72. § 1", da Constitui.-

Realrnl'ntc :L Constituição_ i1o h.rt. 17 já ção, onde se diz-que ninguem pôde_.ser abri
citado. allude f •. ~,:ssii,o oFrli;;w·ia do Congresso, gado r• fazer. ou deixar de lazer alguma causa, 
~1 ue deve t_ct· logar a 3 de maio rle cada anuo, siui:i.o em virtude de lei. 
salvo si por lt;i Jor marcado ouko qualquer PaEso agora a, outro ponto. . .. 
dia para a rererida solemnidade. Esta lei, O§ 5' do :trt. 5• dispõe que o E-xame dos 
portànto, sendo por :i.caw votarla, caberá. •1ocumentos, justifica.tivos da declaração do 

.per:íeitamcnte na d01.ttrina constitucional; sitio, e das medidas. de excepção, d<:>verá ter
furidar.,;e-ha na propria Constituição, que minar, no Congresso, -dentro do j)ra:;o de 20 

',reconhecea;possibilid:"tde:de convir a mu- d::ias •.. - - ••..• ' 
: dal!_Ça daquella epoca- :pot' el!a. fixada- para Enti~etanto, si o ·Congresso nada. deliberar 

· .. começo dos trabalhos legislativos_ .. · _ . nesse espaço de tempo.· como o Poder Executivo-
- c :Mas o que o projecto ].lretende é co usa cqffe- ficará? Qun.l :'t~suà ~Hua.ção?; · , _ · 
rente, .pois elle q_uer...marcar dia para sc.~s,7o Se-considerariio :tacitamente approva"dos __ os 
e:r:t1·r~onli~~m·ia do Congresso, -attribuição ex- actos do Présidêut'}. dã,]Republiça? Ou serão 
clusiva do Pot.ler Executivo, que por uma lei I prorog-a•1os 3quelü"s =?,lf dias'? · 
ordilfaria irá c_onseguintement~ se _CO}lfundir C?~O _q~er <l~.e s~Ja'tconv.iFia tornar clara 
e deslocar. (.4poiaúos.) ·~ _ a d1spos1çao, evitando-se a 1n:t~lligencia ar-

. .. .. ~. ~-·- .' ~. ' • ' '. 
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hitraria a que ella concebid<t nos termos em I S:lo successivamentç, sem debate a.ppro
qvtl se ;:.cha, pMe s~guramente autodsar. vad:Ls ··. n.s Re'hcçues fin:te:; elos projectos 

i'l'o § ::!" do a.rt. 2" do projecto se est<tbelêce ns. 84 B e l42.ll, de 1895, pw:a serem enviadas 
qu(~ no ~so de app~\ca.i;àD do ·óesteno, como I ao SenaDo. 
metlit1a àe repressão, u gov·erno clesig:niU'â. os 1 E' lido, julgado objoctu de delil.Jeruçiio e 
logal'OS no:; quaes nilo pedérá rcsidi1· o pa-1 t!nviaào ;1 Commiss~o d.e F:\zanda. o seguil1te 
ciente dur-ante o e5tado de sitit>, devvndo elle · 
conset·v:1r-se solto nrlll' nto do <.erritoJ: \o l}ara Pl~OJECTo N. 207-1895 
onde tmn::>!erir sua ltu.bítad'io. 

Be~n. .M:ts, a·nandona.ndo _o. tlesterr:.:.do o , Instit1!t.: 1111i<ttc))ÍO 2Jm·t:i os opeJ·m·ios c se'l"'oe;ttes 
:pontu e:a CJUC o nHLlldamm lmbtt:1r; -voltando 1 dos a.l·.,enae.~ de Gwm·a e Labomtodo Pt!rD-
mesmo p:tra. o log;tl' da commoçJ.o, o q_ue é! tccAnico do (,'ccm.pinlvo • 
que soJirer<i. ? . . _ 

N5.o ser·i;L :prudente a. lei provi,}enciar :para . o Congresso FederalJ·esolve : 
que nilo fiq m~ expostn. a. ser assim burlada Art. !." Fica. instituído montepio pãra os 
pelo proprio a quem ei!a. quer attingir? opera.rios e sel·ventes dos ;.\ts~n>\es de G\len'i. 

O Jll'ojecto 11<1 §:;h. (:o art . . 2" dispõe q.ue, e Labor<ttorio Pyroteclmico do Campinho. 
dw:a~te o cst~c~o .'r~ :~:/eo, o Poder ~xectltrvo: Art. 2." o Poder Executivo expedirá 0 
por S• ou . por ~e,ls a,.,entes, C?lhera todos o:s re"'ulamento elo montepio modifica.ndo o de
documentos qu~ po:s:-;a.m serVl(' ~e. bil.Se ao Cl'eto n. 2.091, de 1:3 úe setembro de 1895, de 
't~-'~C~~SI) eq_~e ~~?-'~1\~1n.,~.'\S0S'P.01lsamhL~ldedosj accordo com a . or·ganis~tçãod(ls serviços nos 
c~da.d,t?s, .em oh w.o:s UJ movunento ~evoiu- arsenaes de Guerra e L:tboratorio .Pyrote-
<.:!o~;.'l.l'IO. . _ . chnico ào Campinho. . -

,, _ -N0, e~tamo •. ~t tu~s documentos. ~odem. ser Art. 3." Revogamcse as dísposiç~ões em con
C?llll_do .• , . • dqJt;z.~ de .e'!.a1•tad9 a ·. stlto, . qua.l o tr&rio. 
ltcstino que tcrao? Nao ser1;.t melhor preve- _ . . 
niN•>. este hypothese, naJei, cnjo pl'(~jE)cto , Sala. das sessoes,. 1_ deou!ubro de :1895._
estamos conleccionando 1 Thom.a:; · JJclfit~o '-T!unna:;. ··. 1 'avalcant:. ~L~ns . 

AindP.. com refercncia ;.\o art. 5" do )ll'Oj€:Cto, d~ \r~:;concellos. -:-Jose Cal'/ os. --..il~ton i o de 
OlJSel·va;;.•ei que <thi se traç,arn limites as, ~ttri;- Slque:.ra. -.4?1~Cl'tC0 rle Mattos --.Alctndo G~a
hulções ào Poder Legislativo; como si aos naba7·a.-Osca1· · Godoy.-França CarvaZM. 
9''ll~'1'e;;sosfutm·os 1md1:sse oGongresso actual. Continuação da 3a disctlSSão do pro.iecto 
nnpot· normas de pi'oceder. n. 96, de 1895, regulando o estaclo de sitio. 
· J~is a.}!i, Sl'. ' presidente. o que eu tinha a 
dizr~r soo~·eo pr0.Lcto da distincta Com missão 
1~::-pec\a.i; de que tive a honra. de fazer parte 

; tu.m/;ern. 
·si.n.to l\a'le:r ~\i.'Vel'gi.t1o assim ôo meus .i.llus

t<·ados collegas. a q!J.em peç~o me l'elevein ta-
. nmuha. temeridade. - · "' 

O que desejo c a pas:;:agem de um:t l.ei, que 
D•:otegrmdo a li.berdade c1o cida .. 1ão, · · t,ão d~:;
prestigie com tudo o 'principio da auto:::ítlade, 
nil,o deixe sem defesa os grandes intet·esses 
tlc ordem publica. (Mttito bem; jmâto bem..) 

B' iid.:i; àl)<)\;>.da. e 1)\Jsto.\ con)uncta.mente em 
cUscussi'io a ~·eguinte 

· Emenda 

O . ~J.-• .:\...l.l..:.!.'nsto de 1<-,!.·eH:as 
(Este ·,liscnwso ~(eb-:r.c •W sc·qwblic(l.(lo, tcn<lo :;ido 
ent1·equc em tempo ao Oí.·ador .) 

Fica a discu~são adiada. pela hora.. 

SEGUNDA PAl~'t'E DA ORDE:\1 DO DIA 

E' n.nnunciadn, a. :3" discussão do })rojecto 
n. 175 A. de 1895, autol'isando o Püder E~
ecutivo a pt1.p;a1· ao Districto Feder;.~l o saldo 
du conta do gado compl'ado e forneciflo por 
sua. <HÜOl'isação :.i popula<;ão do Districto Fe
deral em 1802. 

O Sr. 1fho1Uaz: DeUino teve a 
.. ~4.o pt·ojecto n. 96, de 1895 : hot:tl'a d~ ·· ser um dos signa.tarios deste pro-

'':~~. ·substitua-se pelo seguinte:-Log-o _que se jecto, ·que foi a.cceito pelas dignu.s commissões 
, · reunir 0 Congresso o Presidente da R.epublic:.t l'eunida.s ele Constituição, Legislação, Justiça 

lhe re1atará, motivando~as, as medit1as de e de Orçameuto, -póde-se dizer quasi sem mais 
excepção, -que ·houverem sido _ tomadas.. discussão de .rtue aquella que IíOderi(l ter o 

(A~t. so, § 3°, d(1Constitui.ção.) pr~o~~o.i~fJ~ 1~~fd~d~ ~t~!:~ {~!~~:se- ele di- · 
- 'S. ~ R~...:...sala: : ·aa.s sossõês,-::2 : deolltubro,de vida. do governo nacionaJ-pal'a com a Muni-__ 
1895!-A..iliiltot~:. · . · -. ·· · . cil)alidade d.o Districto Federal, üiv~da con-

-FicÜ. inten'ompida :a . discussão · ••té·á ''con-, trahida. em ' consequenciu .. <te gaclo Jlla.ndt~do 
clusão da. votação das materlas. comprar por . um serto preço e ;_vendido por 
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preço inferior ao custo it população ''dest:.\ zens. e;n que seriam fornecidos a população 
Cidn.de. · tles~a :Cã.pital generos de primeira necessi-

A guest:i.o é mera.mente de iil.cto; não e .ne• dade. . ; 
cessirio. nemo orador se sente na obriga.\:ão, Assent .. "lda esta ultima medirla, resolvida : 

_;insistindo sobre o assumpto, de entra. r em em conferencia ministerial, conferencia que · 
·-considerações de ordem superior, aprovei- foi . presídidã=ifdo::Vice-Presidente da Repn7'" 

tri.ndo o ensejo que se lhe dep~tra.. · bliéa , o go>erno deu inicio á sua execução·. 
A Camar:.t sabe que depois do :3 c do ~-3 de Começou-sé a tratn.r da abertura de~ses 

novembro de 1891, a situação politic:t no armazens nas ditrerentes circU:mscripç;ões. 
Brazil err. extraordinariamente inquietadora. Mas, subitamente, o governo mudou de rumo. 

O golpe de Estado, o contra-golpe. a Jepo- O contracto que ia ser ln.vra.do para. a 
siçií.o dos govcrna:1ores, fazendo retluil· p ·r3. abenura desses ;trmazens foi suspenso peia. 
esta Capital os partidarios dos aoverna.dores inter·venç,ão úo Ministro do Interior e .Jus
depostos; póde-se dizer mesmo . ql.1e as classes tiça, interino, .actualmente representante do 
armadas que se achavam dividid:ts e de~asso· Districto Federal, o Sr. Dr. Serzedello Corrêtt. 

· cegadas, por muit.as ·outms razões. que todos Por não ter sido lavrado o éontractó, fÔi 
conhecem: e~ .. a. facíl:a :qualquer espírito. pOL'I pe~iaã um.a. in~emnisaç,ii.o ao governo e de
menos observador que fosse, percebct· que um pors tt Mumctpahdade. 
incendio terrível podia de repente reiJe:~tar Nem· o tempo decorrido e tanto, nem as 
e conOagr·ar inteiramente a Naç,iio, qne.in. no mcmorius ::ão tãofraca~, nem os homens de-

;.· ~:tlllinho do descalabro e su bvcrsão t~l;.él.' - sappwecem-com-: t:mta~ rn.pi•1ez que não se 
. . Nestas .condiç:ões, o Poder Execqt~voenten- possa. hoje comprov.ar testemunhalmente tudo 
den que era neces~ario acudir a. este.c~~tado quanto tem de dizer. : 

: a.nomalo da situàçã.o politicá: que>se :Q.~endio. O orador appeUa · p<Lra o testemunho dos 
ásperturbaç:ões economicas, a.ccerítüáiJ.asso- Srs. Dr. Serzedello Corrêa e Luiz Detsi, que 
brarwlo na Ca.pital Federal, •onde, como a a esse tempo··era o sec}·etario do i\:linistro do 
Cãmara sabe;· a -situação -íiàanceira e· eco:- Int<:rior. o ::lr; · Dr; Fernando Lobo; · 

'~ nomica creada pelo ' governo p1•ovisurio. que Appellando pat•a SS. Exs., está certo de 
. provocava: os nunrei'osos neg·Jcios da p t·açae que não deixarão ·de vir neste momento 
• subitatriente cessantes oti parados, tinham. mesmo á tribuna. · 
trazido grandes inquietações e agitaçõe~ ;- Para. completar as observãções que tem 
coincidindo es~as · inqúieta~~ões e~ agitaç-ões feito. deve lembr:ar que naquelle tempo-vozes 
com o preç:o elevado dos generos de primeim partiam da tribuna . p:1rlament3.r concit..1.ndo 
n~cessidade. pareteu conveniente ao Poder o governo a tomar medidas que acudissem 

· Executivo autorisar o -gov·erno municipal, ti.s diJ:liculdades em que então se achav<t a 
que não tinha I'L~nda nem recursos suficientes população da _Ca]Jital Federal; os jornaes elo 
para evit(l.l' a crise e attenuar-lhe os effei~os, tempo contE;em igualmente a1·tigos vibrantes, 
a tomar resoluÇ:ão, que mais era. de vantagem pedindo a intervenção d_o governo. O certo é 

.para. o governo da Repubiica do que paru. que em consequencia. das med~fla.s tomadas 
aquelle. . ... - . pelo governo, a Municip:1.lidade se ach:~. com 

A Municipalidade foi, pois, antoristda a en· o seu orç:amento desl:'quilibt•aJo h:t dons 
trar ne:>sas oper·ac;ües verdadeiramente com- annos,' parecendo a quem não conhece os 
nierdáes: de compra.r ~atlo em grande qua.n- factos perfeitamente que existem nella em
tidarle, durante esta cOI}1pra por espar:o de bctraços quasi que irremediaveis. · 
ma.is de um êtnno. 1

1esde uezembro de ]891, Bem 3.0 contr·ario, as condições . actuaes da 
at~ ~ dezembro 1le IS92,e fornecendo-o :i. po· Municip:Llidade doDistricto Federal são lison
pulaç.ão por · pre(:o in !criol' . ao custo. Pilt'tl. geiras; possue , ella· Jantes de renda abun-

• que o poder Executivo tomasse esta delibe- dantes e recursos . · que · con,•enientemenie 
ração, por sua n;lturez:t excepcional, singu- expl?r~dos collocall! ·o Di~tricto Federal em 
l:tr. houve discussão ·. no seio do governo; condrçoes ele prosper1dade lf!'Uaes aos .·Estados 
reuniram·SH. OS differenteS ministr·os na pre· que mais prOSperaS SÜ.O. (.11[ui!O:}mn; :.?n?Jd.to 
sença do Vice-Presidente da Repubtica, ma- lmn.) : . . :. :~~- · 
reclial FlorianO Peixoto. e não só se cornbinou · ~: .· . . . . . . ' -:· :~ . - · .• · / <~• . .·.·. , 

:nesta. medida . de c~Lra~ter político, como se O Sr. Lui~ Det.si-sr: 'jpí;esic1eiit~;, 
:foi maisl.;,nge atnda; o governo re:;olveu no· o nobre dept!-tado pela. C:lpitaLFederai; ::a·p~ ;_ •· 
.mear· um~: Commissão ·Especial p:tra estudar pello~u pa:ra o_ mou testemU:~.!loj c9rri() ·sec~e- · · 
o .assmnpto, .e esta eommis"ão op~no:uque;: ta.r:io que t'ui;do Mini:>tro do -rnterior, o Sr • . 

::':ic~ne),)éndenteineute desta-•••medtd().;•·ô goyerno Dr:~: Eer·nando-Lobo. I)_évo poodertü~ que Iião : 
dê via. acudir ·com .· QUtra, .• que .;consistia ~m foi ])l'Oprimnente ' na adm;nistraç5.o up Sr .. -

;_nada . mais . :na~~t:, nienos· ~o;.que ·: _ahrir:se e.m Dr. Fernando . Lol>7 9ue .~se jnicióua.·. compra: 
_todos: os d~strwtos arlJ?lllllStratrv:os ou ~m d.~ gado pela MUlllClpal~d().de, ~como a,liásjá~ 
.todas as ap.t1?'as fregueztas ·da Cap1t~~ arma- d1sse~_o nobre deputado; .:e de.vo dizer até que 
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o Sr. Dr. Fernando Lobo era contrario a Quando_ ~1o,je m_e inscrevi, esta vão di versos 
essa medida, cujos resultados, financeira- o~·adores J.:'1 mscr1pto~, por isso suppuz que 
mente íiLllando, seriam contraproducentes. so amanha. me cabel'Ia a paln.vra, visto não 
Entretanto, posso assegurar que essa. foi a con~:.tr com a ausencia dos collegas que me 
decisão do governo desse tempo e eu, que deviam preceder. 
~ss~sti ao facto, assigne~ C_?IDO mei?bro in- Fazendo previamente esta declaração,couto 
teri~~de l~~.n:: da~:~ommlSS'Jes_ o ?ro]ecto em com a benevolen_ci::_ da Camara e principal
que::.tao. N,.da m, .. ~ tenho a d1zer. mente dn Commtssu,o do Orçamento, para os 

I 
peque~os reparos_ que f~rei a alguns artigos 

O Sr. §erzedelno Corrêa - do pro.;ecto em d1scussao._ cumprindo grato 
Sr. pre:;idento. poucas obsernções ter·ei de dever dr; começar P?l' prestar: as n)inhas 1Jo-
1'azer, acudindo ao appelio feito pelo digno lll~l~~gons a_ e~sn. rllustt-a.da e operosa com
representante, d;1 Capital Federal a respeito m1::s:w,_e prmcipalmcn.te, no presente debate, 
da questão deêgwJo. referindo-se me•mo ao ~o ~eu_Illustr<1•1o relator, que tiio zelosa e 
período rm que foi repr-esentante do Pode.r Ll_ecl~C'lllamente ~e votou ao e.,tudo importan
Publico quando ~e trô'l.t••U do as~umpto. Drvo tJ:5:5llllO da receita. rl~ !\·~publica. 
simplesmente decla.rar que· tudo quctnto O par~cer e o ~roJecto que discutimos tor
S. Ex. dis~e a respeito do historico da na~ evidentes os ~ntuitos patrioticos e louva
questão e i::lteiramente verdade. As ordens v~1s ~sforços da d1gna commissã.c e meu de
foram directamente dadas pelo Presidente da s~JO e coadJUVa~-a no que puder. 
Républica. ao seu Secretario do Interior. para · Algum_as du~1das occorrem ao meu espírito 
que tomas~e providencias, respons3.bilisando- c~n r~la~r;.ao a dtversos artigos do projecto em 
se o ministerio pelo :pagamento da diffe- discussao, e para ellas peç!O a attenção do il
rença. . lustre r ela to r. bem como aos demais membros 

De modo qnc realmer.~te custa-me a acre-' r1~ Commissüo do Or_çamento, eiltte os quaes, 
ditar como tanta. difiiculdade tem lmvido até nos todo..; sabemos, nguram com brillto o.l.,.uns 
hoje p:wa restituir á i\1unicipalida·1.e uq ui!! o d~s ma~s selec~o? talentos desta Cain"'a.ra, 
que realmente lhe 'é devido. (Ji1.:ito bem; a: .eanta"O-' pub!t.:r~t~s, grandes con!tecedores 
muito b~iil.) da- n~SS<!., Consti tu1~'ao. e, consequeutemente, 

'Ninguem mais pcdinr1o a p:1lav:·a. écncel'- :~~J;!.~~~ol'es e guardas fieis das suas prc-
rada a. discuss::io eadia.àé~ a voto.çi:io. I :>t.:+No~int~i+o <e t'tze" de~· . 1 • t 

E' . annunciada a 2a. di~cuss:io do 1wojecto l ,1 :· 1 . ~- b " ~-d' + .a.pparecer uo P~'O.J~C-o 
n. 174. de 18!!5, orçando a Receita Ger:Ú d<L 'j :1 ~.,.t~m

1 ~~ d~~p~~1-~·•e~oqnu.c~sso exa_rr;_e e :!e
1
.crs:ao 

R e 1 [i. 
1

. .. • •. · .· l 1s::g6 '"o "' " u, .• ·•· ::- e, me p,1,. ece. ere1n 
" pU.) .Ca ),LJ a O CXel CICIO 1 e <· • t'e t''"Ol't" ., C0!1'ti·'tll·,.~tO cl· R . 1·1· 

I 

' . . . .. "" ::. • .,... a. \.epn .1 wa. ouso 
contar com o n1.1ioso auxilio e d1icaz apoio 

O S1·. R~bein·o de Ahneii.l'Ea- t!a. nobre commissüo. 
Duas pala nas apena.s. Como toda c Camara Sem guardar ordem nas minhas observa
sabe, grande parte rla popul.açilo da União Ç•lícs. comcer)Ul'ei pela r1isposição que sü lê no 
empregacse na industria pastoril, que r1ia a n. 8 do art. l ". ora. em di5cms5o. e que se 
dia vae dc1inlmndo e que :::c a.nniqu!l:trá eom- inscren~- Sahirla. 
pleta.mente si o Poder Legisla ti v o nü.o ani- A propria i nscripc-ão des_t.1. rubrica mostra. 
mal-a. vondo·a em condições f!e supportar a a irregu!:~rid.ade com que ella está qualificada 
concur1~encia estrangeir<1. E' neste :::entido a. neste proJecto. 
minha &;nénda. F<tç~o ú illustrada cummissão ajustiça de 
Par~ece-me, Sr. presidente, que uma me- reconlwcc·r que niio é e!l::i. a responsavel por 

• dida que tem por tlm sustentar uma industria esta inGbservancia llagr<tr!tC da Constituição 
que tende ·a des;Lppat·ecer, uma medida sem Je 24 de fevereiro. 
caracter polit.ii:o. nãô poderá soiTr.er· impu- En·ectivamente na lei do orçamento vigente 
gnaçã.o nesta Camara e por isso dis-penso-me jô. figu:·n. esta ruuri'!:.l, mas nem por isso é 
de mais considerações, reserv<1.ndo-me o di- ella HtstcntaveL pois, mu.nif'estamente, vae 
reito de voltar Í}, tl'ibuna si. por ventura, for de encontro ao preceito constitucional no to,-

. ioipugnada a l!J.inl~a emenda. cante â d:scriminar;ão das rendas fedemes e 
Tenho dito " · estaduae~. . 

· . Diz·:o citauo n. 8-Sahida-_e sobre esta de~ 
nominação estã.o incluidos generos · de ex.;. 
po1·tação pertenceutes.-aos Estados. como o 
ouro,o dinmante. e~c. Ora, a vio!aç~ão do prin
ci piQc::.,éonstiyUCÍ onal- é:fiagrant~. ·. ( AjJOiatl os.) . 

O §r. i:o~Ít•au-ciseo "'~l eiga__.Sr~ pre-
-sidente, como: ~tttenuante· ás.,nmita.s ·lacunas 
de_qu~::sellão:'~de·•resentír•asd€spretenciosas 
obserY~(,~üe~ ~~que_ vou fazer, começo decla
rarído:!;a ·v: Ex. ~que fui surprellendido com 
a~·pala\'ra que :áca~a de darcme. ·· ·· · ·· ·· 

Sat:lnra ·V. VI "'" 

A Constituiçã.o qua11do trata dojmpostos 
dn, competencia exclusiva da União uza.eff-e..., 
cti >amente .. do :termo...:....sahidc!, :mas é-. com 
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relaçilo a Sltllida e ent:.-~tda de navios. COU- de (1, illustr:tdtt coÚJ.missão, <'[Ue .UÍÍO e autora. 
forma: daramente se vê no art. i". qne diz delle. 
as:>im: «E" da competencia exclusiva da A part~ :final do mencíomvlo n. 8, diz (lê): 
Unilq decretar: · ..:e sobre a importavão do Dístricto Federal 

·§ 2." Direitos de entrnda. s~hida e cst~<h <los productos nã.o sujeitos :i. export::H;ão dos 
de n:ivios, sendo liYre o comtnerciode cabo· ~tados.~. · 
fligem iJ.s mcrct\dorlo.s nacionaes hem como as Ch:tmo a attenção do~ meus illustrados 
esira.ngei'!'<\S que j<í tenham :pa.go impos-.os de c?lleg~s par<: ~ste ponto. Aq·n.i <t inconstitu
inrpol'taçílo .» c~on~hdade e •mpla, porque,alem <le cobt-ar~se 

Ora., subordinar ti ;-uhrica de saltir.lr.~~ q11e dtl'ettos_ sobre genm:os .. e":J2n:cmlos_ :p~los Est~
constituc!onõl.l mente e a sahid<\ e 51. entra~'" 1 ~~s,. ~o_.ltra _ as P.re.-cr lpçoe~ ~on~t.~~~?tonaes, 
dos nav1os nos portos dn, Repttbhc..<J.. os dt- lllan:l.t ~e o_~ cobra.r. de_ u_m mOdo mt~ Jlament~ 
reitos de exportação sobre o oul'o, diamantes contr~rto a Co~stltutç::ta_. esta.belecendo_uma. 
·e outros :pl'oductos, é violar ó.s .cscu.ncaras o ~p~cte de !tnpo::to que s_o tem, ~P.Pl_tc:~~~to na 
preceito constitndonal. ca.ptta.l Fedetal,_ qt~a~1do e detmmt~,iç,,o ex-

O;; direitos de expot>ta.ção, ninguem cou- pre~s<t da Cor~_sttt?-WRO tla Republtca q~e ~s , 
testa., pertencem exdlliivametJte aos E~taclos ; Hnp~st~s se~ao ~g_uaes. em to1io ~- tet'l'll;~mo 

· niio Ob$tante, vemos ao projecto em di:>ctt~são. brazlletro; dJ.S_postç.ao est~ que. altas: ~sttt de 
como 'L.lma verba. ele receita da União ede accol\lo ~o~ .o que_ en~mam os publ_lctStas e 
modo . muiti:i !llal 'desf<trÇaltO, os J:efe:rido;; di- com o prn~ClplO Ui\ Jgnaldade da ltOt a··. que 
reitbs... · · · · · ~ tambe1u devemos o.ttender: - . : · ~ · ·' ... 

Encretanto, pelo Cjue está. .uo proJectO;·CO-:-
O·Sr... SERZEDEr.Lo CoRRfa ·~Responder•ei brar-se-lla. um imposto na Co.pita.l Federal, 

a V . Ex., .mas j~~ de antemão declaro que que não ~é cohr;~.r:1 mn S. P:J.ul o~ em Mina:s, 
· is5o: não é 1inuJ.. in.novação da ::.ctl.!u.l Com- no Para .. e no resto da Republica. 1kaudo a. . 
·missão de Orçamento. Capital em odiosa excepção,.·que nadajusti-

0 SR. FRA~CISCO YElllA- J:). tiii11a feitÔ a tca. ..... '" " , . . 
commis<:ão .a.justica; de reconhecer que elht E', pois, duphmente inconstitucional ·a. 

·· uão tem a n.utol'ia. ... desta inno\·ação, .peb d1sposição que acabo de a1m!yS<ll'- . 
que a. felicito, m:ts os talentos dos membr'cis Accresce·. Sr. presidente, que os productos 
·crili commis,;;ão e a. competeucü> pl"ov-ad;t do ltos :Estar1os que nã.o são por .estes onerados 
seu illustrado rehtOr d5.o...;me o direito de com imposto de expor r...t6i.o. que inclnsiva
espera'l.' ma.is alguma cousa de S. Ex. do que mente lhe~ pel'tence. não o são porque 
essa del"esa.;· que e antes. tle sua pessoa e (]_e os Estados. obedecen1l0 a. ra!'.ões e leis eco
seus cJ:>ed\tos do q_ue da. medid;t em questão. nomic,1.s, e no empenho de fomenta1• e desen-

0 tàcto, que eu reconheço. de jà rtgurar volver il)dusttiik$ nascent~. como medida de 
na ll;)i ,\o or.;amento a.ctual e em outras. proteeçiio. as eximeru de t odo e qua.lquel' tri
est:> n.nomaJ.iõl., esta extru...-agancit~., esta. in- buto e,:~. prev<tlecera dou tt·lna de que taes 
coustituclonaHrlade fhl.gra.ote, não :1.utorisa prociuctos, por isso. mesmo que estii.o isentos 
de certo a qae .. homens d;t re~ponsa.billa.de de impl•stos estaduaes podem ser exonerados 
dos .mmtr:.\clos mombros da. CCHra:mi5sno de pelil- União, como quer .a commis~ii.o , fiei\ in· 
Orçamento, sa.ncci(mo.soe!n scmelha.nte abu~a, teira.mente burlàdo o int uito do~ Estados de 
reproduzindo-o na actual vropo~ta. pt'Otegerem o desenvolvimento (le Sl\as indús-

O sn. SEl'.ZEDELLO CORRÊt\ _ Mostrarei a tria.~. nüo sendo ruzo\\Vel nem n.dmis~\Yel que 
a Unifio po® procedel.' asá m de modo- tão v- 'Ex. que niio e a.buso. contrario u.os legitimas inten·esses das partes 

o S~t. Fl~A:-;"ClSCO YEIG.I.- Como não e n.buso 1 qtle a. compõem. 
Como poderá V. Ex. mostrar que os direito~ Niío é só quauto n.o n.S tlo art.l•.sobre o qual 
de exportação podem set> cobrados pela Uniito me parece desnec:es:>~wio insistir, poi'que não 
deante da determinação cxpres~a da. Consti- creio que haja t<~lento e illustraçflo capaz de 
tui.c;ã.o, que diz lJBl'tencerem eUes exc1Ltsiva- corn·encer a cnmara que essa üi~po;;lção se 
mente aos \~tados ~ . coaduna com o nos:>o teg-imen constitucional, 

' Póde·o lllustte relator contestar que é de que nutro sch•ias uuviW.s ; mais um ponto, 
·vel'uadeira e real expol'tnçfw que s e ,cobram relativo a.o imposto de fumo meparece dri· 
direitos sob .o .titulo de &\h\da, quando a. Con- vidoso e sob::e elle t onl10 o mo>ior desejo de 
stUuição. como já. mostr~i, q uaudo 1i1lla em ou;ir os Ulustr;l.dos collegus q_ue com _põem a . 

. . sa.hida refere:se ú. entr~c).',l. e sal1üla.de Jlavios, Commissão de Ot>ç~i.rnento. . .. · . . 
e não a sal\ida: f1e· generos. porquê e'ssa cha..: · Este imposto tb.mbem-nfio é du. · juicia.t iva 

· · ... m().u-se, .. chama~se· echamar~se·ha sempre.- da actuli:1 commissã.o, ·"fig;urajú,· em.-umou•.· ... : 
·. expc:irtaÇã.o?'.··· · ' ••:. _ .· · · · •.. . •. 

1 

r1ons dos nos.Sos orçil.me.ntos, mas eu peço per< 
E.' .e. vidente que h:taqm.um soplüsmn. que· m .. i.ssii.o :pn.ra (lixer qu e elle ma pa.rece incon-··,,:• 

eu q_uatiticarei de grosseiro, J?Orque não ofi"eu- stitucionil.l! pois fere · de frente o· priudpiQ ·· 
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fundamenta:I estabele~ido pela Constituição I Em favo1• deste meu modo de pensar tenho 
~1_0 toca.nr.e ~arrecadaç:ao das rendas e ao qual ai.ncla. a opiniü.o abalisadissima da. propria 
J:.t me refer1. · Com~issão_ de Orçame'!lto!, qt~e na. proposta 

O illu$trado relator da Cominissã.o ue Or~.z.-~ em ~h~c~ts~o que, eu se1 ~ Ja Lhsse, não foi de 
__ mento foi figura proeminente no Cong-resso s~a lOtCiil.tiV<\, mas que f?t homologada. e sane
constituinte e sabe a-importancia excepcional ?Jona_ilil. -_P_Qr . sua. . respe_tt~yel autondade,;só -
que aquella Asscmbléa ligou á que~tã.o da dís- .1u1g.1. tri5t~ta.vel pela lJrua.o as mercadorras 
ct•imina~rro das renda$; S.Ex.que a.cornpauhou de producçao do~ J~stados. quando . não pa
de perto todas a importantes duvid<l.S que a.lli guem a est_:s os dtrettos de exporta~.ão, con
se ventilaram, conhece os esforços dedicados ~~r~e se v~ na parte final do n_ S, que eu 
em-pregn.r"c1lll seus mais nota.veis membros qt<e Ja h. . 
:para. torn:u· bem assigna.tada e clara a linha .JJ.~ illustrada. commissü:o assim p1;ocedendo 
üi>isoria àas attribuições dos Esta.dos d<:l.s da. reconhece que os productos sujeitos a direi
União. tos de exportaçiio dos Estados. não sib tribu-

0 receio, que domina-va os espíritos, de quel taveis peta un~5.o, razão pela qual ella. no 
houves:'e confu&í.o entre est:l.s attribuiçues, prqjecto os excluiu .claramente do imposto 
ma:dmé 110 toea.nte it decretação e arrecadação proposto. 
de rend<ls publicas, confusão i1ue elles pre- O SR. SERZEDELLo CoRn:E:A dá. um aparte. 
viam; e e:om razão, . que se:t•ia em detri- O SR. FP.A:s-crsco VEIG-A-O caso da sa.hida. 
mE!nto -·dos -interesses . dos Est~vlos. era bem - · · 1 'd 1 · · d ·· 
fund_aa_'o_ e o nobr_·_e r ___ elatol+si nã ___ o m_ e_ ·fal_h_ a e:; ta me tn ° na " pa.rte o ~ on n. 8; na. 

· ·2" par_ te e que_- -__ se · t_ rat_a. de . i_ m_ por .. so_h __ r __ e _as __ 
a memol'iu., océúpou_-se da. questão ~orno se meda.rlot'ias queforemimportadas (conforme :- -·· 
occupa.r·a.m, e com gra.nde ar-dór, divoJ"so.;: re- está impresso no projecto) ou ex.portadâs·; da. 
p:·eseutantesdo Rio Grn.nde do Sul~~outros Capit<~L Fed_ e_ ral, ·cómo diz o nobre .d_epu_-:.._('ido 
membr'os··do Congresso, ticando. ertr cotise-
·quenc!:t, dessa.not'ity_e_l. , disct __ l ___ ssr_.o, decidido e que é, uma vez que os Estados della. uão' co~· 

· · · t . . · b ___ r_· ... e_·_t_n._ ... d ___ irei_·_t __ o __ s d_e_· __ .e_x_ oortação. lirma.ao. que <t . União per encianr'·inclusiva'- • " 
mente, entre_ outros, os direi.tosde importa- •· ·· .Acceito à explicação do nobre deputado de:;;::,= _ 
t;~1o e:uws Estados~ além de outros e tamóem que se t1·a.t<~ de exporta.çã.o e não de importa- · 
eXclUSiV<L!flente, OS ue e.x:pOl'til.Çií.O. Ç:ÜO, . eOIDO está. ilnpreSSO e que . Sel'ia ainda. 

Este direito in.cz.usi·-vo, a~egurado á cada maior absurdo. porque -é condic,~o para. que 
um do; poderes no toca.ate a Impostos. ga.- poss.t ser trib!<ta.da pela União a importação, 
tantindo ao feder.:tl tuclo que for relativo à que eUa. seja de mercadoria .est.l~ang~ira, 
importuçii.o e ao .esta.duaLtudo que e cotlcer- cotnoé expresso, a meu. vet• desnecessaria
nente it expor:ta!;.ãodos respectivos productos; meute, no nosso cadigo fundamentaL 
só tem uma excepção e e~sa to i es::abelockla Ora. quer se trate tle importaçã.o, ·quer de 

' pelo art. 9 · § 3" da Constituiçii.o, em fav-or exportação 11e mercadorias nacionaes no Dis
<tos ·=E:;tados, permi.ttindo·lhes impor sobre tricto Federal, é evidente que não pode oim -· 
mercadorias importadas do estrangeiro, posto figurar sob a. rubt'ica. sahicl,~. como jã. 
qu:mdo destinadas. a consumo nos seus ter- procurei demonstrar. 
ritorios,rever-tondo porém o producto do im- Estoua.rgumentn.ndo com. toda a lealdade, 
'Posto para o · Thesouro Federa.l, nii.o sen·lo com inteira isenção de animo, no empenho 
licito á l.'niiio fazer o mesmo, isto é, tributar de ser elucidacla a q11estilo e embora repré::en· . 
a iml)Ort..v.:ão ou melhor as me1'cadorias ex- taute de um Estar! o productor de fumo, e onde 
:portadas ·pelos Estados, ainda mesmo rever- essa industria está decabindo, estou perfeita
tenllo p:m.t estes o producto do tributo, por mente disposto a acceitar o _ que fôr melhor, 
nü.o estar e."-.~a. excepção autorisada e nem mais justo e roais con venieuteaos interesses 
ha.Ycr para. ella. ra.zü.o alguma., como aliás publicos, porque de maneira mnhuma desejo 
póde han~r para. o caso d<~ i:liportação r1e ge- desfa.lcar '"renda da. União, que tem grandes 
n~ros similares dos de industrias na.cionaes onus, grandes respons••bi!idades a que não 
que mereç:am pr.otecçito. _- . . póde occorrer sinã.o por meio do tributo . 

.Ainda no empenho de assegurar aó~ .Estados Acredito porem, que nem por isso de>e-
o direitu e.x:clu:Sivo de. tributar os gêneros de mos levar o nosso empenho de augmentar as 
sua producção, sem qu:1lquer obice ou onus, fontes de renda aoponto de nos esquecermos 
a · Constitui~.ão . no§ : . 2° do citado art~ . • {P da lei fuadamt::ntat ·ou <le violal-a. 
dispõe : <E' Isenta de iinpostos no~Estado por Além_d._'l.s disposi('ões que ja citei a respeito 

· - ond~se ~export::tl';).~pr:gducçiio dosoU:&ros Es-' . d<1 discl'ímínação dos imoostos, temosa.índao 
ta~ós ; » ()s: termos:ab,solütos.'c~esta'-:•regr~ .não al.'t. 7~§ 2~ P•trte_ final, quê diz (lê) :<sendo livre . 

•.. · de~xamdu.vida alguma•c1eque"ella;se retere' ocommercfõ'-de --cabotagem :_ás .IllercadoriaS. :,, 
tanto. aOS poderes. éstadua.eS é C01Íl0 .aos· ·fede- UaCiOnaes, bem C01l~O -ds estJ'(I.)1!]Cira.s ·guej(de- ·c," 
xaes. · · ·· ·· ·· .· ·· ······· ······ · · · · ··· · · ·• ·· · · · ·· ·. · .,Y1àn~pag9 imj;JOst~ cle. impo1·taç'~-o ~» ._ ·. 

-· 
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Parece~me que esta dispos~ç~o é mais um : posto do fumo, observarei que a exportação, 
argumento em favor da opmü1:o que estou i em relação aos Estados se effectua desr1e que o 
sustentando. i producto transpõe os limit~s do respectivo 
. •. Por ella se vê que para 0 legislador co:1sti-! territorio e ma.is que es~a e~p~r·taç~iio dimi
tui.nt~ a mercadoria. naciona.l e perfeit,tmeme 1 núe desde que a mercadoria. a t1tulo ?e co~

)_gua.Lá merc..1.do:•ht estrangeira. qtte ji pagou ! s~mo ou outro qualquer, so~re. n?v'!- ~~pOSl
imposto_ e se ning:uem contesta que os Esta- I c~an,d~ onde ~q_ncl1;10 que pe~mlttn· ~ Umao esta. 
dos niio'teem absolt:tarnente odir·eito de im-! nova .. lJ:?PO.>lçao, e co~tr.a.rmr, senao a lettra, 
pornovos onm a mercadorias estran"·eiras 1 o esp1rlto da ~wssa. le1 fundamental que pro
import,ldas,e isto já e;;tá consagrado e fi~ma,~o i cu:·ou gara.nttr os E~~atios de tod~ e 9~~tlquer 
até pela jurisprudencia. do Supr.~mo Tribu-l embJr<1.ço n~ p~rce;pç,ao do.s contrlbmçues que 
nal, e si estas mercadoria;; estão p,:rfeittt-! lhe foram óstr1bmdus. 
meJ?.te i,gui.tladas, p~la.C?nstitt~iç~o, ás !r!m:ca.-' ~ ?~Ias. u.izem :1.lguns àos illustres dcoputados, 
d~r1as aos Estados, seno.o os dJre1tos e oor1ga- n. União não tributa. a praducção \mportadil., 
çoe~ dos dons pode}'es, s?bre ~ assm!J.pto, :nas sim a que é consumid:• e no logar em 
rCClp!~OCOS, ;'1 ~-oncl~sao_loglC:L,C!"ClO eu, e que que o é. E~se argumento, porém, não colhe, 
t.a~bem a. _Dmao Utto J..l<;>de trtbuta.r ns merca- como procurarei demonsr.r:w. Onde quer que 
aOl'Jas nacwmtes. (.-lpowdos .) est?j~ a mercaétori:l nacional, no tenitotil) dá. 

OSR. SERZEDELio CoRRf:A dil. um :tp3.l'te. 1 l.:.epublica, necessa.riamente J)e!•tence, a. uma. . · I rbs duas seguintes clas:;;es: ou tbi importada 
:·· o Sa. fRA::\CISC~ ·'\' E~GA-Perdoe-me o nü- do Estado que a· produziu e exportou-:1;:ou 

. . bre . dep~tado, nos n~o ]?O_d.emos nem cleYE"· produzida. naquelle em que estú,. No primei...: 
mosS?ph1smar ~t Constl~~u:;~~w. O ·~ue p~demos ro caso já procurei pro.-u que ella. só póde 
fazer e reformai-a naquulo q_ue e !la tJ:er de ser tributa,~a pelo Estado "" cu,jo territorio 

,me?os ac<:rtado: entretam.o so nc~te pr-une!ro pertence, e no segundo. ampéO:.l·a-llle e prote~ 
· artigo do , pro.Jecto ha dous pontos que m- ge·lhe ·dos impostos 1eder:>..es o n. 4 do citado 
fring-em.n.berta.mente · a 1:o:~stitui;):\.o. art·; !:) da. Constitui<;i1o quedá, ainda exclusi-· 

0 SR. ERICO COELHO élá. um ap~lrte. 

·0 ° SR. FR;~::-;crsco vi;:iG_\~Perdoe-me o ·· no• 
. .bré depul.a·io, respeito-o muito, mas nest1 ma-

. teria. não es.tó. mestre~ .. 

O SR. Eruco CoELHo~Não sou mestre em 
~ousa alguma. 

vamente, aos .· Estados o direito de decretar 
imposLos sobre industrias .e profts~ões e outro 
nilo e sinão um destes o impo:;to sobre o fnmo· 
e seus prepamdos, quer rec<üa Sl)bre o (:Ulti, 
vador ou tltbricante,quer sob_re o mercador em :, 
grosso ou a ret~Llllo. Semlõ este imposto tão 
exclusivo dos Est~tdos, como é o de exportação, 
â União cnmprerespeita.l-o igualmente e con
sequentemente cumpre-lhe não o em1xtra.çar 
nem difficultar. 

O SR. Fru::-;crsco VEIGA-E' mestre em mili
ta_ cousa em que estou pro:npto a recel:er ! ic
ções de V . . Ex., mas neste partiéular me 
desculpara . nã.o acceitar sua opiniilo como a Ne;;tas condições pergunto: temos direito 
melhor. Não podemos inventar para as difii- de tribut.<tr a titulo de consumo <t produc~üo 
culdades do momentõ uma technologitt nova; dos Estados que .itt pagaram direitos de expor~ -

· temos de 110s submetter (l. do. Con?tit. uição, taç·;to ou de industrias e profissões~ E' o que 
que aliás é ·a geral e a da boa ra,ziio.Em todos de;;ejo vet• elucil1ado pela digna comriíissão a 
os paizes, em todos os regimens a "ahüht r, e quém lembra-rei que pertencendo em .Mlnas 

· generos de uma determinvda circu:nscripçiio os impostos sobre índustrias e profissões às 
territorial p3.m outra chama-se exportação, Municipalidades, que, a exemplo dosBsta.dos 
e,. a Constituiçiio Brazileira não podia com- e ela. União e no empenho de augmenta.1; suas 
metter,nem commetteu, o erro de dar a esse l'eceitas, vão · torlos os dias, m~üs ou menos 
phenomeno tão comm.um na vida economica ~lese;nbaraçE-damente, vota.ndo accrescimos de 
dos povos outra de!lominaçã.o. Impostos. nao r~tro acontece que uma mesma 

. _ ·· - . . partida de alguns productos, principalmente 
: . ._Por 1sso p~rdoe ... me o _nobre deputado s1 os preparados de fumo, supporta. trez e qua
na._C) po~s?. acc~Jta.r esta.._sa~tda que S. Ex: .. of- tro imposições, antes da, de consumo, que 

- .. :t1. er.e~e .. _. ___ a_• _·_ ll_lu~t.re __ comm1ssao. qua.nto ___ ao pr.e .. -l .. jü. tem sido cobra.da e o projecto ele novo pro_-. 
~endido d1re1to de,reexportaçao. eu o d~sco- põe. ..·· · >.·. · · .· .. ·· · ··· · · ·· ·· ··· · · • 
nheço ~nt1•e nós; os proprios Estados .so· po-

1 
_ . . . •. ... . . . ·· 

·. de~·tr~buta,~· a ex:pm·taç;:í.u das · m~rcadorias · , ·· I~ em a~ro_yeüa a . opmmo . do J10bre · re~ator ~ -
.P.r~dl:l.~-:d~~no se!l_te:rri~qrio, este e ,u!p. pon- c,_a._commissao, como. Pa.r.ece a S" E~., a dispo: 

;·::J;~g!tf~~~~;rg~~d:::·~Jfi~i~él~~ç~ti~~· c~~~é~ai~~, ·SIÇ~;~~i!~~!t;:~~~~Ja:·•t~r:fil 1~!~;irii(ni~1~ ,,-
. ·.'Sr.~ . presi9?1Jte, corn.o:flm dejustificáras du- nos arts. :~7e 9, . élicitoá União .como u.os .Es~. 
· -·vidas que. tenho q uanto-ú. legitimidade do ili1- tados, cumula:tivamente ou não; crear ou•tras 
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quaesq1.10r n(7o coíltravinclo o disposto nos :.wti· 
gos 7, 9 e 11 n. L>> 

Este artigo, Sr. presidente, como V. Ex. 
vê,expressamente determina que. na creação 
de n_ovl\.S !b.?tes de renda,não se desrespeitem 
as d1spos1çocs dosarts. i, 9 c 11, os quaes, 
como ac~theí de mostrar, se oppõem a este 
imposto. 

monstr8. n;;:.o sómente competenr.ia. mas um 
profundo e acurado estudo (apoiados) ; ora., 
nestas condições estou certo de oue o illustre 
<le.put,a.do, preparado como estã:va.. poderia 
apresentar em hrevjssimo prazo um projecto 
sobre o assumpto a que me refiro, perteita.· 
mente digno de S. Ex. e do exame da Camara 
(apotado:) ; de I:'Orte que S. Ex. me pel'doará 

,_ . ... ~i em vez de accei.tar como escusa. a falta. de 
. Co~:eqnenLen;t:me, mesmo po.l~.es_t<l:, au.Lo: tempo, eu prefira attribuir a omissão <J.O 

r1s~ao cum~.h,,Jva que a Cons"hUlÇil.O da a leg-itimo escrupulo rle S. E:x:. em o:trender a 
Umau ~aos Estados ue creare!n novas font_;s Constituição com sem.ellw.nte projecto. 
de rece1tc., claramente se \"e que ellas nao I _ . ' 
podem ser crc:ldas com desrespeito das limi- Em re~açao ao unposto do. fumo e ao da 
tações estabelecidas e fundamentaes, para ~~~portaçao do ouro, s .. Ex. pode alleg-ar q~~ 
:firmar a.s com:petcncias réspectivas. .li!- os encontrc_n na lez, que o Congresso JD. 

Entretanto, Sr. presidente. é tal 0 meu tm~a,. con~~pttdo nelles, e :por~a~?._ q__':anto a."-"'""=·,-_-· 
respeito pela illustre commissão, que espero tae~> uup~...s~_ss ~·-:-Ex. ~?der;a Ctlz.e •... tot!os 
e muito c!esejo que eUa me conv-cn~a.. de ctue querem e '" Umu.o prem:;a, amos por lle· 
estou em erro e que a commissã.o é que está an:e. . . , . 
com a- verdade ; m:J.s. em todo caso, pedirei .. Ia~ rel:Jtivamente ::o rmpos~o da.s beoulas 
á nobre cnmmissã.o que seja logic:l.; si está a.lcoolteas. S:. Ex. nao pode~ra allegar as 
conv-encida de que estú,_no seu direito trlbu- mesmas razoes, po1·que _s~r1a chama~o •·"' 
~?ndo mercar1orias dos Estados, mesmo qu:J.ndo ~o!l~as como .autor da~;dea, como .. tenªo 
.Jtdributadas, pelo direito .de exportação, si mi?Indo o p~OJ~C~, e :S::- Ex. p1·~fermnao 
sustenta este principio, não sustente ao fel'I~ a Constltmçao para dil:t' mzus alguns 
mesmo tempo que so póde tl'ibutar mercado- comos ao Tl1esouro . 
.rias dos~ Es!adns;quflpdo ,não tribu.ta~as por ·N:::ste sentido é que _etl disse que s. Ex ... e 
elles, I>01S, su.o I>rmclplOsmcompa.ttvels. a commissão fugiram á responsabiliclade, e 

Si ê legit1mo o impgsto de consumo sobre repito que a~sim foi ; os moth-os são os mais 
~o fum.o, como sustenta. a nobre commi~são. honrosos 2ara o noore deputado, J?Orque é 
não devo ella se limitar sómente ao fumo. melhor um Ol'\'amento com algumas centenas 

lnc1uestiom:velmente esse IJroducto ser- de contos de dcfficit. do que um orçamento 
vindo para •tiimentar um vicio não merece eq11ilibrado á. custa elo desiquilibl•io e do des-
favor nem benev-olencia. r~o legislador, m~LS respeito da. Constituição (Apartes.} · 
ua outros que ~1.limentam vicies peiores, e Esses intel'esses, os interesses do acatamento 
entre. elles lembro á Ulustmda. commissão aos :preceitos constitucionaes, são muito mais 
as l1ebidas alcoolica.s on<le ell:L tem vasto pertnanentes, muito ma.is respeitaveis,do que 
campo pn.ra o tributo. os do equilíbrio do orçamento, aliás. muito 
. o sa. St::RzEDELLO coaath _ A commissão valiosos e relevantes, e, quando em conflicto. 
~não teve tem Do de estudar a ma teria. nossa preferencia deve ser por aqueDes que 

directamente affectam as mais elevadas con
, O Sa. Fa..\..xcisco . VEIGA - A com missão veniencias soci.aes. 

fugiu ú. questão, ou . antes; á responsabi-
lidade... Portanto •. concluo. que tenho por min1 a 

opinião· antorisadissima d9 illustre relator 
da commlssão, e que S. ·Ex. não propoz o 
imposto sobre o:alcool, oque alimenta vicio 
peior do que o fumo, não_ foi :por falta de 
tempo, mas )20rque comi>réhendeu que era 
inconstitucional. 

Q SR. SERZEDELLO CORREA - V- E:x:. ·está 
fatenuo uma injustiça á commissão; ella 
~ão fugiu nem rogo a q11alquer responsabí
Made ; . declara lealmente que não teve 
tem:po de estudar esta questão, que reputa 
imj;lort..<tntissima, e tanto que vae estud<l.r 
com maior cuidado as emendas que foram 
'apr~sentadas neste sentido. 

'O~ SR. FR.AJ.Vérsco VEIGA.- Perdão; eu não 
tonf!.o o direito de duvidar da· affirmação do 
no9l'e deputado, e por isso respeito a decla
:raç~o que:$. Ex .•• acaba de fazer-

• ••• ••. . Mas ·permitta.:me s /·:EX •.. uína ·observa~(): 
s.~. a.presentouum ]?arecer que·raz honra 
á sua Jaboriosidade (apoiados), . que de-

Assim, tenho'o direito de pedir ao nobre 
deputado que. seja constitucional ás • clil'eítas, 
não accei~a.ndo medidas inconstitucionaes, 
embora jà tivessem sido. approvadas pelo Con
gresso e v-enha commigó .votar contra os ar
tigos que ferem a.ç;onstituição. 

Espero que a commissão ,~ a. êa.mara. me 
:tarão.ajtlstiça·de···crerque,cassim .. fallando, 
não estou:· me ·1em brando . que .Q meu. Estado, 
como productor de fumo, .tem interesse par--
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ticular ú() assumpto, não; fallo po1· amor dos 
princiiüos, porque, si hoje, a titulo de sabida, 
tributamos a export~ção e de consumo, tri
butamos o fumo, amanhã tributaremos o a.l
cool. o cMê e tudo mais e, dentro em pouco, 
a União tornará impossível· a -.ida dois es
tados. 

íO 0 /o. emmoeda corrente e 30 ''/o convertido 
em especie ou cambiaes do primeira ordem ... :» 

Pediria a S. Ex. que me dissesse por que 
taxa ê feita essa coliversão 1 Pelo oue esta
belece o ar·tigo que acabo de ler esse paga
mento é feito em moeda corrente íO "/o e em 
moeda corrente convertida em ouro 30 "f o. De 

Si precisamos dar á União mais recursos, e sorte que, admittindo que o soberano esteja. a 
eu fui daquelles que nn. Constituinte jamnis 30$, o contribuinte r,om essa quantia com
se arregimentou ao lado dos que de tudo qui- pra um e juntando-lhe í08 em papel, satisf'az 
zeram despir a União, opinando sempre que inteiramente a exigencia legal, mas ... 
ella é a grande Patria para a qual todos de- o SR. SERZEDELLO CoRR"f:A-Acceito qual
vemos trabalhar de preferencia ás nos~as lo- quer emen•1a nesse sentido, porque acho pre
calidades, é certo que a lei fundamental não ierivel fixar 0 cambio. 
autorisa este modo (~e proce(ler lembrado no 
.projecto e nós devemos respeital-a, porque, O SR. FRAi.\"CISCO VEIGA -Sem duvida que 
como disse um dos presidentes da. gmnde é indispensa vel pois a não ser a:; sim o modo 
Republica Americana, 0 meio mais efficaz do pagamento,. em ouro e em papel, impor
de se . conseguir a reforma de uma lei má, tando um gra.vame inutil para a ~:trte ne
é dar-lhe fiel e exacta execuçfí.o. Admit- nhum proveito ou vantagem trara para o 
tida a constitucionalidade do imposto, quero Thesouro. 
crer que seja. erro de imprensa, porque o im- O . SR ... RonoLPHO ABREU - ~ão . vejo 
;posto reca,he muito mais<ferrenho· sobre· a. razão nenhuma para se esful)elecer esse modo· 
Jlroducç~o nacional do que sobre os productos de cobrança, que ê ext1·ema.mente ana.rchico 
estrange1ros. . . . . e gravosorm.ra o commercio e para. o contri-

OSR.. S:Ê:RZEDELLO CoRRÊA- V. Ex. que 1 buinte. 
tem feito tanta justiça á. commissao deve sup- o SR. FRANCI:õco VEIGA- (Lâ.) Ou caro-
por que se,ja erro de imprensa. hiaes de primdm o1·dem, diz a ultima 

O SR. FRA.:.'\'crsco VEIGA- Estava mo pare· parte do artigo . 
. cendo, mas entrei em duvida porque tendo o Pergunto ao i Ilustre relatol' ; quaes são os 
parecer sido impresso mais de uma vez. ca.mbiaes de primeira. ordem'? · · · 
nenhuma reclamação houve, em todo o ca~ó Qual é o criterio para, as distinguir ~ 
o imposto e de 300 °/u sobre o valor elos ge- Qual ê o juiz l)ara decidir si a cambial A 
neros. ou B ê de l" ou de 2" ordem? 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-E' exactamente 
o. mesmo do anuo pa.ssado~ mas a comniissão 
.entende que deve ser a.ugmentado. 

0 SR. FRANCISCO 'VEIGA-Decidida a consti
tucionalidade,- v~··· Ex-. pórle contar commigo 
para todo o augmento que fô:· r-.tzoavel e pre

-ciso à. salvação das finançasda Republica.. 
·Sr. presidente. o meu fim, occupando a tri

buna, era especialmente tratar desses dous 
impostos. Quanto a um uelles, o da e:xporta
-tação de ouro e pedras preciosas, natural
mente o nobre deputado, ao passarmos aquel-
les reposteiros, virá dizer que tenho muita 
razão e que não m'a deu. aqui porque afinal 
elle neste recinto representava o papel de 
relator !facommissão, mas que !ará com que 
seus am1gos venham votar commigo. Por isso 
_não insisto mais. 

Agora., passo · a conversar com o • illustre 
-·relator sobre alguns pontos para mim obscur·os 
e que S. Ex. facilmente poderá explicar-me. 

:Diz()art:-4", (lê) :..:Os impostos aduaneiros 
, serão calculados em moeda corrente .de ac-: 
;:cordp cOll1'asdiàpôsic0és e1n vigor e modiiica-
ções)nti'odilZidas pela .presente . lei e pagos 

Vae se dar ao :i\linistro da Fazenda a com-: 
petencia pa.ra isso ! E' um presente grego . 

O Sn. SERZEDELLO CORRÊA - V. Ex. sabe 
que em todas as praças isso e uma questão 
conhecida. 

O SR. RonoLmo ABP.EU- Não apoiado. 

O Sn. 1IAYniNK- O papel bancario consi
dera-se de l" ordem. 

O Sa. RonoLPHO. ABREU - Eu :posso 
afilrmar a V. Ex. que -ha Ill.Uito pa.J?el ban-:' 
cario que e recusado. · · 

O SR. 11A.YRI.:.'\'K .,- Porque-nãoprêsta para 
nada. · · -

0 SR. RODOLPIIO ABREU - Logo n[o é 
uma. ques~ão conhecida. - . · 

O SR .• FnAxcrsco YEiGA- ·o •. I!aJ?el ban.:..-. 
cario, concordo, tem mais Ja.cilidade do ~er
conhecido como· de 1" ou' de· 2" .. ordem, por
que tem por si, co:Jltra. ou_a,fav1n'; a OJ?iniã~~ 
pÜl)lica; que em regra tem. sempre ~grande 
sagacic1IJ.c1e;:P~ra.d,~sço1Jrir á · _yér:f1~c1e; '?~as 
·nem·.pQr isso hamcios seguro para .class1fi- ··•~ cal-o·.:; . .- . . ·. ·. • . , ·;.- .. ' - - -·: . • 
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Muitas v-ezes ap-pn.rentam ser banqueiros I :Manda essa disposi<:ão que nos boletins das 
de la ordem aquelles que esti.o em vesperas Alfa.ndegas se discriminem as mercadorias 
<ie quebrar, e vice-versa, o modesto, _o que\ qne ::;ão impo1·tadas com isenção rle _ d.ireitos, 
es~ti c?m todas as app~rencias de 1~ão ser de decla.ra!ldo a q~antida.de e v.-~;lo~· -dr:s ~es
prl!llun·a ordem. effeetlvamente o e, porque mas, a 1:nportanc1a dos respedr>os dn·e1tos, 
é um homom probo, seguro e c:wteloso. em vi r tude de que lei ou aeto são isentas, 

Parece-me, pois, que-este ponto está. muito e o~üras inforn?ações. ]_)ara que o paiz e seus 
vago e trará, niio só difficuldades ao ,,·overno, leg1slad01:es sa1bam 3: quRnto monta, • o que, 
como talvez até peri·~os reaes. "' por esse tltulo, se deixa de arrecadar nas Al-

- · - " _ _ . ümden·as e 8i ha compen:<ação razoavel desse 
. Nos temo~ TJa _nossa lustor1a ~nancen·a. sa.cr itlcio. 
factos que dao razao aos meus rece10. 

Era Ministro da Fazenda um dos mais no- Segundo se diz, essas jsenc:ões atting-em a 
elevadas sommas, dizendo-se tambem que lla 

ta.>eis l)l·azileiros, por seus gran'1es talentos em rela.çi:Lo ~o assum:pto muitos abusos. 
e inolvidaveis ser,•iç,os, o eminente Visconde 
do Rio Branco, e sob a su;,~, gerencia, e com a E', pois, da maior conveniencia que aquel
inteHenr,-ã.o do outro distinctv bra.zileLr-o, la mectit.la salutarsC'ja decbl'ada ~eym~n~nte, 
t::u:Dbem bencmerito de competoncin .. e sagaci- como sua. propri<1. ~u.tl.n·eza o est<lJ~dlCando, 
dade prov~td a...:; , banqueil•o de grande credito, , e que_ tenha e~fcctmJ. ~ ílol execuça.o sem o 
hou,·e, entl'etanto,- o tamoso desastre elas 1 que na.o podera produz1r seus resulta.tlos be-
cambiaes reputadas (le l" classe e que, entre-I neticos. · 
ta!l~o,_ yiu-se sr::remdaultima;Esse desastr~,j __ Tambempedil•ei a S. Ex. que se. digne 
q'?-e hnto magoou aohonra~o. e p~:ecla.ro nu- 1-examii'üú: uns Q.rtigos · additivos que tive · a; - ~ 
ms~ro, deu nao pequ~no ~r~Jl;llZO a(l:,Thesour o honr·a de apresentar o a.nno pn.~sar1o, discu-
e. _e _nosso rlcrer nao lacrllmr sua repro- tind"> o Orça.mento da n.eceica .. que me ]_)arece
dticçao. _ _ __ _ ·__ rám melhorar em v;wioSJ)Ontosnos~a l~gi~Ia-

Outro ))Onto soure que desejo ouvir o nobre çi:io sobt·_e conta1>ilidade ]_)ublica; e fique~ disto 
relator. Diz o art.c 5·· do_1n·ojecto_(li!) _: ' · COI1"(il?W1o ven_do que _o l~onrado :Pr~s1dente 

- · . - . do T>lbunal de Contas. no ·seureln.tor10 a]_)re- --
« Sao declarados nul_los pam todos os r.ffe1~os sentado este anno ao Min istro d<t Fa.zenda, faz 

?S c?ntrac:tos de cam~1aeso~ moeda meta.lllca meu(;ü.o desses additivos lamenta.ntlo 'que não 
:
1
L- "'' tl=>_ta. ou ·~ - pra'l.o que na.o tenham o sello figurem nas nos3ás leis. · -
e"'a .» - =· 

'=' · · · _ - · - - • _ - Peço ú, S. Ex. que os leia. pois, alguns P~-
Pergu~to ~o _no.~re relator ~a c~mnm:::ao: dem te~· a sua acceita.ção e. nesse ca:;o; f:1cil 

t~mos lei r~0ul,'tn -? os contiacto, de cam- lhe ser<L ohter da camnra que os approYe. 
lnaes e ohr;gando-o ao paga.meuto de sello? · · 
CI'eio que não, l)elo que, p:u·ecé-me · que _esta São as considera.çüe~ que - tlnlla a fazer so-
tlisposição e iníqua e éootra. as regras de • di· ~re o orç:.a.mt::nto, })edmdo desculpa. aos me\ls 
rei to, pois commlna uma ]_)ena., aliás grave, 1llu~tres colleg~sdo tempo . que lhes tome1. 
para acto::: lícitos quaes os de que se trat..1., (;lluzto bem,; mwto !1cm..) _ · 
visto que iió agor.1 é quEE a eommis:>ã.o propõe São lidas. apoiadas e enYiadas á Co~~issüo 
que aquelles :ontr~ctos paguem se!lo. , de Orça.mt-nto as seguintes = ~ 

Conwndo quê o nobre relator da. receita. I - r-' 
por si mosmo, corrigirá estes pequenos lapsos, - Emenclo.s 
deixo de apresentar emendas, certo de que 
na_ terceira discussão S. Ex ; não só _corrigirá 1 . _ _ ' ' . -
algúns enganós existentes na -proposta., como ~- Ao prOJecto n . . IA, de 189v. . 
pai·á redacç:ãO :mais clara ás dbposiçõl's de Oncle conVIer- 5 o;., sobre o valor aliciar 
alguns __ d __ os_ para_graphos _dos arts_. 5° e 7" -que 

1 

__ do protl_u_c_ to __ da. exploração (~e __ min_er_u __ es __ _ de 
qu_e estao obscuras. _ _. _-. -'o " _ quo.lquer natureza., quando fe1ta. em pro:pr1os 

. Sr .. presülénte, tinha ainda alguns pontos da naci?n_ae:s e. ·o~tr_os _qnae5qu~_r terr~nos do; 
proposra sobre qué desejavaouvü· a. opinião domm10 ou JUrJsdlcçao da Ln1ao, _ " 
d~ . il_Iustr~r_elator, _mais ac:J?ora _CE:tá -udean- Este impl)S~O será col)rado ~endo porbase_ a: 
.ta.da ,c nno quero 1m por por ma.ts . teplp_O a arremataçü.o -em·hasta ,publ:c:·t; a __ que serao 
meus ~ollega:so sac~·ificip de • · ~UY!I'e.m .consi: peloQoverno lev:a.da::;'~es explorações :':é •. - ~- ' > _· 
d~r~çoes t~~ _desalt~ha._vaclas.Jn:a,o ~zJOtc~;tos); : - s. R.-:-Sala das_ sessões, 2.de ';oütuln;o :·ae - _, 

.. n<w concluue1, po~ern,_sem pedq ·~1Cei~ç:a a_o 'Isc;;. •.:.....Ed - ,do Rãmos: ':c· -' ··· , ·- _ ' · .- __ -
·nobre,relat9r pa:ra lembrar-lhe uma . dispO!>l~ •· · ::> • .-. _·- ~.m: · ~-·- - ~. _ ·•;:::• . . ·- __ -__ : .·. ~ 

•. _ção que, 'pgr_-prQposta. minha; !oi-inéluidil.;;".na· ,~~Onde .conv:ier-:::-C;.;eado __ alem do ,_Im.Q.?S-~ d~.: . 
. 'lei_ de':o:r.r:ame_n._to <i_ ~- lB92i' e-=-' que:,_:_'"Iliio · t_· e_ n_· ___ li __ o __ -_-

1
. expe ____ diente .o ~M- ~- 5$ ;por_ - --~-" .beça de_ r_ ~z_. __ ~_-__ t __ mp_o_ 'F __ _ i __ -_,: 

·· visto cumprida. ,': · ·· · · ·· é• ·, -· ·:- " ~' tada do est_range1:ro ~~ra- consumo, ~XfCP~:U?, 
• · - ·· · • ..J' ~- . ··.-: . . :c"Í· - ---::; : :.;.:· · .. ~ ... ;··· ;;:": · . ::: -.. .. .. ·.: .. · -- .. . -... -....... . ·;::' - .;_. - ~ ::: . ·· - · :-:~ -- - ~·- : ·.::· - -\; 
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ando porém ;:1. importada. para rep1•oduc<;ão, 
aperfeiçoamento d.e raça. 

S. R.- Sala das sessões. :2 de outubro ele 
1895-Ribciro de .'il-meida. - Carlos elas Clw· 
gas.-Costa I!Iachaclo.-Clwgas Lobato.- Fel'· 
~·a:: Junior.-Pa1·aiso Cavalcanti.- Gonçall;es 
Ramól:;.--Leo;wl Filho. - Fen·eim Pi1·es.~ 
Octm:iano de B1·ito.- Lui.:; ])etsi. - Pinto da 
'Ji(,n<;cca. -L:mo. Dzwrte .-L:'ndolplw C aeto.no 
-Canalha Iifotm7o.- ?iirn<acl Ful.!Jei1cio.
Cai'los Jo1·ge.- Va.:; ele Jiel/o.-Jii,r;uel Per
nambuco.-Eduardo de Ben·êclo.- Jnnrpteú·a 
Ay1·es.-.Alves de Ca~tto.-0-cidio "lbmntes.
Urbano de GoH!Jêa..-fi ennenerJildo r/e JfoJ'aes 
-File to Pi1·es.- Lamo1mier Godo(J'Crlo.-Ro
dolpho AbNH.-Ch1·istino Cl·u::,-B,·a;;i.lio da 
Lu::.-Vi?:eiros.--Nci.va.-. c~'Pertino de Sí
q~!eira.- Ta1Xt>·es de L!JI'a •. - Toleiltúw do.~ 
Santos.-Jos,J l[Jnacio.-Roclw Cw:alcrmti.
~Yoyuei1·a Pm·a;wuwi.-.Arthw· To1'1'es. -.ll
·varo 'Botelho. -Caiii1Joliíla. 

Art. -Accrescente·se,_De l de janeiro de 
-l89ôem deante, a-cerveja Jabricàda. no paiz 
.l,)a.gará um imposto de consumo na ra,úio de 
.60 reis por litro ou 40 réis por garra{à. co~ 
brado- por meio de. estampilhas, ao s:~.hir o 
producto das fabric.'Ls nacionaes. 

-~rt._ -· __.Ajaxa :,obre a cervejn .. estra.Llgei-
~:ra; · cobradit nas a.lfamiegas será elevada. a 

l$200 por litro ou 800 réís por garrafa. 
· _út. ...:.:Fica revogado o n .. 2 elo art. 608 
ela. Oons(jlidaçao das leis d(t.S al(andegas que 
diz _assim-Aas contribuições para as casas de 
car1dade. · 

Art. 608. Da contribuição .de que trata o 
artigo n.ntecedente são isentos: n. 2-em to
dos os portos da Republica, os vapor-es nacio· 
naes que tenham obtiLlo privilegio C.e~paque
tes, os quaes gozam clns regalias de navios de 
guerra. 

S. R.-Sala das sessões, 2. de outubt•o de 
1895.-.Tosd Ca1·los. 

Supprima-se:-(por inconstitucional) o n. 8 
dó art. 1." 

s. R.-S:tla das sessões, 2 de outubro de 
1895. --Francisco Veiga. 

O Sr. Presidente.- O Sr. depu., 
tido José Carlos enviou it Mesa algtm1flS 
emênda~ que deixo de acceitar pelos segniu
tes mottvos: 
_ Por contrariar ao § 4° do art. ~o da Con:. 
sti.tuição, .• as seguintes: 
c •••· « • Ao • n. 32 do ar L .1o-:-o imposto de 2 1/2% 
sobr e dividendos dos . títulos das sociedades 
anou :vnúu:;; será cobrado sobre todas as .com~ 
'})an-hiasnacionaes com •sede.quér no Distdcto-
Federal~~quer-ricis Estados.. ' 

Ao art. i•·- Que•diz assim:- Fica extensivo 
ás Companhias estrnngeiras e Rmcos, cujas 
tiliaes teem sér.le no Distri~to Fecleml, o im
posto de 2 1/2-0/ 0 , sah·o dividendos, etc.:
acerescente-.;;e det:ois das pahwrüs- Districto 
Felh'rlll o nos Estl!dos.)> 

Por eneeerar na primeira IJartedadisposição 
permanente e n<\ segunda, materia que não 
cabe no Orçamento da receitét, a ::-eg-uinte: 

Ao ;.u·t. 13- J\ nrrecadação dos impostos 
do trnnsmissão do llroprietlatles e de indus
tt'ias o profis~ões do Dist!'icto Federal, pas
s:mi a set• f:~ita pel:~ :Mu11icipa.lidade, '' esta. 
de~obrigada d(~ concorrer com a metnde das 
dc~p )za:; c:om a policia local e corpo d0 bom
beiros. emquanto estes dons ;oerviços tiverem 
Org-anisaç-ão militar e o seu pessott l [vr con
~itlerado reserv<.l. do exercito pel'manente.» 

Fica a discussão adiada peh\ hora. 
Passü.-se á hora destinacb. o.'lo expediente. 
0 SI', 1° SECRETARIO procede à l•~itur<t do 

seguinte 

EXPEDIEi:'lTE 

O.lficios: 
Do S:·. 1° Secretario do Senado,. de hoje, 

cômmunicando ter sidO enviado· ao Sr. Pre
si·lente da Ropublica, atim de providen
cinr sobre a. sua publicnçiio, um dos auto
g-raphos da resolur,ão do Congresso Nacional, 
p:'opagando a :1ctual sessão legislativa ntó o 
cliu ,:1 de novembro do corrente a.nno.- Intei
rada. 

Do ).Iinísterio dos Negocies ela Marinha, 
de 1 do corrente, enviando a seguinte 

Jiensogem 

Srs. Membros do Congresso Nacínnal
Verificauclo-se pelas de:;pezas realizadas 
até a presente data que as qutulti<:~s votadas 
uo orçamento em vigor, pa.ra ol\1inisterio da 
:Marinha, não .satist\.\zem as exigencias .do 
serviço, achando-se jã. esgotadas algumas ver
bas, tenho a honra de apresentar-vos a in
clus:\ demonstraÇ!ão das sommas que ainda 
se fazem necessarias, na impo:rtancia · de 
7. 615:993$256, distribuída pelas rubriéas es
pecificadas nas tabellas annexas á mesma de-: 
monstraço.ão, solic:itando.:.vos a abertura • de 
nm credito supplementar daquelia _ quantia. 

Capital Federal, 30.,de setembro • de ·1895. 
- '.Prude;'l,~e Jose. de "'M or.aes ,Ba1Tos, PresH " · • · 
clente dr~ Republico;~-- A' commissão de Or- · 
çamento. 
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•;:1 CrcditO~Loi ú .. 2G6, do 24 t.lc dczcmiJt;o de 1801. ••• • • . 3:100$000 . .. 

. ~. :·; ,: .. ; ' : 'f.'· . . . . • 
.. · . .1Jospaz~ e(J'evtwa 

. . .. ..: : ~ _.. : . 

. ~·· Pclo. Tb~!liu·o Fc<lcl'iÚ uté . . 
. ' ' :.· ··· j~ilh!Jdé 1805 ' .· ' ' 

·' Iu\pt•esspo.<i'(e eitcn.d<)t•naçõe:i . .. .• •• . . ~ .. ,. 
. ; .. ·-.:.;;:_. ·.·.i 
Pcltt Pnglilloria du. Marinlw. 

, , ~tê' ri;~ril do 1805 
- Expcc!ltmt~ .. . , ... ~ · •.. .... · · · · 

·• : Déspe1.os rrii udns . ............. . 
r ~--" .. ~ :_; -· ~ ,. ;J_ .. -

JÚhllcion~;'sc 

27!).$046 
:{Hil:('200 

. Gl7$750 

I.HJ~ I ·IB 

. I : 2..10*896 

Ores lo. (ik~onsignu.;ão e o que ~c calcullt 
"d~sp~nilç~· rL~ó o · e ilt:el'l'<unmüo do ox- , . ,, 

· : Ol'CICIO, · '· ·· •••• •• · • • ' ' ' • •• '.' • . • • ' ... ... U:S.GU:;, I0-1 
• •• • •• :; • ·: ·: .. t ·! __ ..:._ __ _ 

.·, drcúi to J.l~i!'ci~o .••. ..•. ..•. • ; : . ... . . .• ....•. ... . · .. . . . 

8: 100.~/IIJO 

5:0tl0$000 

· .·· 1;,· . ~ooção · d~ Contculorio. d:t . Mn.r iuha, 17 de ~ctcml!l'o t!u l t\95 . 
.-O choliúlc secçt\o, Ben1o clv Cm·valho o Sot~,<t .ftmiol',-0 I" cscri
tUl'itt•io, JJil!_i:. Affonso R, d·~ Si/.olt . - O contmlOl'; M<1thios J;m} tfi)S 
8a.ntos C1·valllo , 

· .. : 

Exorclcio de 1895 

MINISTERIO DA i\fAIUNHA 

D~:~t0:-i~1·jüçlo IJO OltF.l>n~ l'ltlWlSO !'AltA. A!! J>I~~PEí\AS lll·~ ~1.\'l'fo:HIAJ, 
Ô ' .. ~ . . . Dá JWJJIUCA - .AUDJ'fOIUr\. 

c.-é·d_ii.O-:-J.ci n'. 200 tlefM dcdczcmbro do 1804 ... .. .. .. .. IU0$000 

DvsJIG•<t cf/'odiclt 

Pu lu. pag-ar.tol'in du. ;•,.I;trinlnt ató abt•il, de 1805. 

Objcctus :de oxpe(Lionte .. .. .•.. . .. ,., ..•.. ,... 100$000 
Adtliciono-sc·: ! 

O quo se: calcnlu. despondor ntó o enceJ'l'amento 
· do OX.Ol'l!ÍilÍO, : , , , , , , , • , • • , , , , • ·• , , •.. • • · • • 50$')()0 150$000 

I" Sccciio da ·coutallol'i:t tl<t ~[M'lnha, 17 cln Scl.embro clo 1805, 
O chefe dt.t sccç;íio, Bento rla Cr1rMl/w e Sou:a Junio1·.- O ]0 esol'i
ptúmrio, Dini~ Afl{mso ll. da Sil va.- O contn.dot•, ;l[cHhias Jose llos 
Srmtos ea,·wtlho, , ' 

E xe t•cieio de 1895 

~IINIS'l'ERIO DA iiiAIUNHA 

l)RMONS'I'JtAÇ.\0 UO CIÜ~IJI~'O l'ltEOISO PAUA AS IIRSI 'F.i\ ,\~ lll~ ~JAl' t::R lAI, 
n A HUHIUOA- COHl'O IJ I!: I NFANT.\ lU,\. IJE ~fAHIXIIA 

~~~tid Hu.,-- Loi 11 . ~Wii ela :u do d cwii! I.II'O. d<J )t;!J.J •.• ••• 

lJCS)JO ;a . Cff'eclí t•a 

:. PoJv ThesO UI'O Fu!lural atü julho tio 18!)5: 
. I . ' 

l~aLJ'tlauinn~o • . · . . . ·. ; , : .. 14 ::~: l:!s;JOO 
AI-ligo,; ale oxpo:Jiontb. ~ :257s700 14 : 'IOO~WO 

------
Poln. P•1gaulorlo. : (hL ~ Mal' i nha. n~ú nln•il !lo 1s:;;:;: 

Al'tigo~ do ex]}ocl icntu,. :{208~00 
LUliCS •••••• ' ' . . .... .. . 750$000 L : 070.~()(10 

Addiciou;t-:;c : . . 
O. resto; elo cons lgnaçito 

o o qüc se cnlculn. (lcs
pond o r tLtc o en col'ra
mento do cxercicio 
com fardamento; ~ns· 
trnmontos p;wa : a 

15:5!l0$'~00 

70:000$000 
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:~~···::j.:;;,,\:';: ::, .. .. 
ExercLcio ele 1sa5 

:· 

·' 1llNISTgmo DA MAIUNIIA. 
. . ·. . ~ . 

.. j: t 
· RESÜ~to' .D.Ail :'l•An~T,LAS llR~!oxsTrlA1'lVAS fio cnEDITO l'RECISO .t~ 
. ' '.'.'•. •· . iwmucAa· AlJAHO-JJECT,,Úci\I)AS 

~ I 

.. §i1• ~ 'sec•'elor'ill de csl<cdo 
~ ·. . . 

' ', "àtil.t.c~·io.t :. ' 
' . .P.~l·~ : pngo.j'ncnto <la artigos (\0 ox
·, · lledlontc, lmp1•cssõcs o oncmlN'· 

!lnçõos. ;: . .. . . .. .. •. . . .•••. .• •. ··- :' . . 
,j ' 

.• ; § .'8;.7(Jual'lel~qcne,·al 
·' . li • . : ~ . . 

Úntol•inl : • · 
• ' lI · ~~· · . 

I1lelit iclem' idom .... •••.•..••.. ; • 

· · <• .. § ;~~-~o li f(ldOI'in 

· · . ~io.te\.·i~I: : 
Iáe;n .iaorri ·ítlcm ••.••.••••• . •.••• 

. . . . ~ : ; ' \. . 
. , .. r , .. . 

. . I 

§ (;•~C~mm (ssw'iado grJral 

Materi:l.t: 
wem i';lon~'jdclll .. .. ....... .. . .. . 

·i,'. · ~· ~•~AlllliiOI;ia· . .. . ' . 
: . it · . 

· Mnteri(l.l :. 
. Idom\dcm.\den{ .. ..• •, .•.. •.. . ,. 

I I' 

1 o: 000.~000 

I O: 000.$000 

10:000$000 

5:000$000 

50$000 

·:t 

§ !J•;_COI'}J~ de : in(anlm·ht tla 
', · mal'btlw 

M!1tCI'Írtl: 
Pal'a ~cquisiçã<i do instJ•umorltos 

do niusicu,, 1\mhunonto, impl'OS-
sõeS>o encadornaçõos .......... . . 

· § 10-Cm:po tli! mm·inhci,·os · 
nctciortctos 

Mrt.tcH"ial : 
Pa.t'<l. instrumcm Los de nnrsicn. o 

conoor•Loo, expedic,ntc, f1lr th~men· 
·l.o, Ílllj>l'l!SSÕCS C . CIJ(.'(trh :ll'JH\Ç{IOS , 

§ n;..-.(',(lmp(mldu :rle 1:11- l)((lido$ 

Po~SOlil : 
Ptt1'1\. p~tgn.iilCnto ~lo soltlo ús p!'ltÇllS 
: admitLitln:>:~o Asylo de luvn lidos, 
: depois do vótado' o ot•çrtmenlo, 
·tendo cn\ vistn. a lni n. 2•17, !lo 
15 do dezembro tla 18tH, •. ... . . 

§ .lf!-1i1'somw.• 

Pessoal: 
Prl.t'[l, u l.tentltw no }X\.g~\llHm Lo tlos 
: \'tmc.imcntos elos cm pt'egados ci

vis, mesLr'll.ll<;ll; ópo1•:u•ios do 
. quadro o CXLl'O.OI'd imo:•io~. pa· 
~~·uos,· m <lchiuis ~as, fúguistlts, 
l'Cmadorcs dos a1·~cnacs tlc m:wi · 
nlm tl1t Hcpubli ca , do nccoi'tlO 
COlll !IS tal.mJia.:J ll fi UO se r•ofcr•e 
o decl'oto n. 240, tlc 13 do tlu· 
zom brb tlo 18{)·1. . , • • • • . • • . • . • • • 2'. 920: 045:;zoo 
lli~W: . : • 

PtÚ't\ }Jag:J.nicnto de tU'Ligos do ex-
·pcdicrlto,· utcnsis; im1n·cssõe& c 
onca<l~muçõcs ••. •. : .•. . ••• •. • , • 30:000$000 

~-.-----

30:000,$000 

50 :000.$006 

G:790$00D 

2. ü50: !H5$Wú 
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' - ~ . : . ' : ' ~ - :: . 
. § ,J3~Cci)JÍttmias , c1o JlOI'tos 

:: ; ~ 

~into'ri~Í: 
. .: ' :. : ' : : . ~ . -' -~ . . ' ' : : ! : 

-. ~ara pagamento do nt•tigos do ox-
;pediente, :Jmp1•essões . c ene:uler
; ;naÇqes , J~ :A1ara at.tonrlm· á diife
, Oi~~rça. ilq , ~Iugucl dos p1•edios em 
qué fmícçionain algumas das ca
pitânias i :de por• tos . por termina

. ção de_c~!?,traclo. , . · ;. ;· ••........ 

~ ,:i.f;_#~úsanumto de JlO!'los 
: ~ ··-: :~ ; . ; 

Pnbi n.tt~rl<lhr-s'e á. despeza com n. 
,,, construcÇão de boins e bnlisas ·de 
q~e . fot'am incumbidos os n.t•se
n~es ._ da : 1 Bn.hill.~ Perimmbuco o 

· Pará. , . ·; ·.' •. ; -: . ............... . 
' . 'i -; .· ;·: . .:: • • . 

' \ ~ ' ~ 

,,. :. § 152Fol·ça ttava~ 

._,_ P~so~(-__ 
J-'.!Ü'~ _ png11111onto de _ gratitlcações 
·: aris óffici;tcs da n.t•nmd;~ e classc.'3 
--- nnnexas ê praças embtwcat\as;. 
, )iate'd~'l: • • 

P~I;~<J>agiii11entq do .expediente, 
. ít~press<)~s .o eúca.~ernaç~ões ... , 

.· i 

§ 17-_RcpàNiçMcradarta iliarilinui 

-• niatc~i~l : 
go.ra pag~rnmito do a1•tigos tlo 
. experliclite, ~cquisição do olco, 

meéha:f; ; otc. 1 .custeio e comer~ 
· vnçã9. 'do~ I>harócs e pharole tos, 
, \ .. -. - '' i 

.. ~ ' ' ' ': ~ 

260 : ü 19$2•10 

14:000$000 

§ 18-Escola ,Nacal 

:Material : 
Para. ncqúisic;ão de utensílios pura. 

as aulas, objectos de expediente, 
im)H'essões e éncadOl'Hações }J:ll'a 
a EscoltL , BiblioLhccao Museu de 
Marinha. ......•.•. ; .......... . 

20:000$0001 i§ f9.-}.Re(oqnados 

~()i 000;~000 

PcssÓa.l : 
Pnl'a. l\t~onucr ao pagamento do 

soldo aos ofneiu.cs da aJ•madu., 
classes;annoxas c pL'aças do JH'ef; 
reformadas depois tio I'Otado o 
OI'4itUl1Çn to •• ~ ••• , • , •..•• .• .••• 

§ 20- Obras 

Prira n.ttendcr . ao • pagamento dô 
pessoal twtistico do qtrttclz•o o cx
traordinario .das ollicinas nnnc
xas h: .Direct.oria das Olwas 
Hydi'!tUl!ca~ .. ~ .. ·•. •· ...... ,., .. 

Pu.rtt ac,quisiGiio do nuttot•iar.s ·o 
parlt n.tlender-so . n t•epal'os do 
p!'cdici~ em que ftinccionani algu

. mas dliS rcp<u·tições de marinlut, 

§ 23-Mwzições de bocc(' 

Para nttmvler·sc ns dospf.'zns com 
acquisç;flo de gencr•os pr•oprios 
de roçfio dill.l•ia; • tendo·sc om 
vista a dillci'ençn elo preço por 
que fl~a cada mçiio no corrcn to 
excrcieio, c J1flr:t o abono de 
l'nçiíes tis pi·nças • ultimamente 
IHlndtLidas ao as~rJô , •••.•• ~.,,. 

1 üO: 000.~000 

100:000~00 ____ :.::._._ 
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260:000$000 

700;000$000 
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't:', .'.f,'-; • ' I ,•' .-· · ..•. .. . · . ·- . 

' ) ·<.:·::·§ .~.~~--::Uwii1:Ce.~ llfWilCS, · 
·. ;~~- .: . . ~-~!i~ i~ -~ ·':; _ . . ·. 

'PtU':l, iÍ.Uo:iiJ1li.lr t.lM~zal. 00111 n<:4JIIi- . 
,• SÍÇÍIO dii .. artigos llc tnuniçiícs 
.; iin yn(!.~ pál'tt os niw i os o rnta bc-
.· clmouto~; de .mariuha .. ~ ...... . 
. . .. : :.· ··, q. : . . . " 
§ . ~õ~Malci,'Ílll. tle constntq:üo ?ICWat 

l<iei~ iilcJl\ i. jdOI;l do ;~rtigos pro
.;. prlos d<S. ®llSLL'UCCÍ\0 ll(t)'lll ll~l'a. 
·:· . os .'ii~v\o$ : o cstabolccimcntos de 
' ; ~1\~jjl\h~;:;·; ,:. ': ·,: ........ ~ ..... ; 
: ···. · ., .. · . §'(l?li.,....C<nnlmstí'.lcZ 

. ·,: . ·:q·:.. . : . . 
, l1Jcm . . ideiiüüo'~ coinbtistivcl idem 
!- ··: ideJq .- .~ :~ .1~ • • ;,; •• -_ • • _ •. • ; · -·~ ...... . 

, § '27 ...:.li)·~ies, e te 
~ I I • I i 

lda1n itlelli. oom dlll'orentes, !'t·otc.~, . · 
.. trató.mcn~o de officiacs o pt•nçns 

ilitli\\lo hospitD.l e enfoJ•marias o 
' ·. oüWj•t;t\Ii~~ntos ..•.•.. ' .......•.. 
· · · · · · , : .§ , ~S.;..:.~ve1ituw:s 

PnJ'a a tLehd~l' <lospólms cotn · pas
sa.gens, óJWlns do custo o gL·ati

·.tlco.cões·pt>t• serviços extl'l\Ol'dí
")Jn.dos ~:·[·. outrns despoz:ul não 

' ·lH'ilvistas,; nttoritic1!L a. impor-
tlln!lia <~Gi:fO:QOO$ pam ncquisi

. ção do · l.lüt :predlo ·lln.l'l\ n c~.tpi
, ' ttiilin. do :· pm•to o Escola. <\o 
. 'Apl'ciildi?:q~ nlui•inhoil'OS no gg.:_ 
· tatlo do Ma~mnhiio •.•.......•.. 

• ;·! .' 

MINISTEIUO DA MARINHA 

Ul!lMON~'I'ItM_~,\0 UO CJIImt•ro I'HIWISO I'AJIA. M~ III~SI'I~:r.A~ 111•) MNIT'.Itf.lf, 
llt\ RUIIRJO.\- ~LWll.~'l',\ll l .\ J)J~ BS'i'AUU 

1 .:mo :OOO$OOO 1 

{)t•ctlilos- Loi n . 2d0 tlo 2-1 tlo rle:wtnlJl'O de l HO I ... 

I . 200: 000$000 

200 : 000$~00 

50:000$000 

Dúptwt c{{tJctiw 

Pcio Thosoti l'O l~Cl!m•aJ ato julho 1le 
. f895 .:;- At•Ugos do expediento .. 

J'ol ri. )lu rra.doi·ill. 
· d:t Mai·i~ha. ntô 
:o fim do abril 
U.o 1305: · 

ExpNlinp to ... ... · 
Dospeztts miudn.tJ, 
Su.lotl'io "do~ s<it•-

·vontcs ••..•.••• 

Audicionc-se :. 

1:42·1:1;000 
t:m$~~oo 

30S:U(l5 

I 
O rosto llv. consignação e a qua t,~a 

C(llculn. ([<lspciJd~l: ató o encerra· 
IIJCJI IO do OXOJ'CICJO ,,.,,,,, .. ... , 

' 
:HO: OOO:(;f.lOO I Annutlt'l.çiías ••••.•• •. ~ • , •• • • , ••• , 

I :t~l$400 

I :O:-lfi$8Cj;) 

:; : 2-S082(J5 

:w:l.'íl87~5 

20: ·13:!$000 
12:j000 

7 ~ v i 6:0'J3$·~5li 1 01\co\i to lH'ceiso .. ~ . . , , .......... , . . ............ . .. 

\() : ,j 20:)000 

:?ü: -1~0~.000 

10 :000~0' ) 

,.:i: .. . . 
.JO ·. sccÇ((o !· dá Cont>ulol'ia tlc Marinha, 17 do sooombro <lo 

. 1895.-'0 clu:lfb da seéç.'\o, IJctHo de Cm·11utho So1w1 Jt.mloo· .--0. l" c~
· crip~urm•lo; ·~illí~ AIJ.'Qnso ~. tll~ SítM,- O contadOl', M utltic($ .TostJ 
- elos 8ar1t1>s · Oa1'1)(1t/11J , · . · 

P Sccç;io tln. ConttHll,>l'ia da 1\l:u•in!Ht, 17 do sotomh1'0 de lS!)5.- O 
ohofc do sec~:ão, JJcnlo elo Cm·vnlho c .~oll''' Jm1io1· . - O !• cscl'i)ltu
mr!o; lJini:r'llfl'rmso. Rotll'i[Jrws dct Sif.wr. - O ·contador, Mtlúiías José 
clo.s. Swtlos 0 (1!' ~cr (./to, : , · 

·_~ • .,·;.. • l r 
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Exercício de 1895 

l\IINISTERIO DA 1\lAIHNHA 

Exorcicio de 1895 

,,DE:\ION$'l'n,\ÇÃb DO ORIWl'rO PHIWISO 1'~\lL\ AS Jmspgf.,\S fll·! MA'rBHIAr, 
DA HUJHUOA- QUAH'l'gL GENEIL\J, 

WNISTERIO DA MARINIL\ 

.Credito= Lei ·n~ 
. 20G do 24 do do-

,, iCinln•odol8!H. 

Dc.~lJa:m an(Jctitl<t 
' (, 

· Pelo'i'ÜêsouróFo
deral ató o fim 
de julho! d c 

1895 ·••· · .. <:: · Expediente .•• : .•. 
Impressões . c cn

callornnçõ~s .•• 

P~Itt " Pttg&dorJo. 
da Marinha até 
flm de ab1•íl de 
1895. . .: 

Expcdiento,; •••• 
Despezas mi udas. 
Sala.rio dos! scl'-

vontes'; •. , .... 

Adiliciona-se: 
o resto da cônsi·· 

gllaÇão e o que 
se calcula des
pender . ~té .o 
c n c erraúüm to 
tlo oxm•ciclo .•. 

o: :m>$100 

252$150 

1:471$900 
20()~400 

250$000 

o 

(i : 1128!)•2@ 

1:028$300 

8:556$550 

I O: 003:~ 150 

H:ü20.');000 

Dfo:i\IONS'I'It,\Ç:\0 1>0 CIWDI'I'O PHEOISO PARA AS DI~SPEZAS DE !llA'l'I!1HIAf, 
DA IUJBitiCA- CON'J'ADOHIA 

Creclito--Loi 11. 2GG, úe z,i dollc,zembro do 18!H ....... . 

Despe~a e(l'ectiva 

Polo Thesouro Felle1ial a.tó o fim do julho de 1895: 

Artig-os de CX]JCtlicnto: ....••. 
Impt•cssõcs c encadernações ... 

7o.sooo 
tl5$500 

Pela pagadol'ia da l\larinlw. ntó o fim de 
al.Jril do I 805 : 

Artigos do expediente ....... . 2:106~813 
333$200 

I 15.~500 

Despozas mimlns ............. . 
Sa.lal'io dos 8crvcnlos ........ . 410$000 2:850$013 

Addiciono-se: 

O rosto da. consignação e o quo se m1ícula 
dospendr.w n.tó o encm•t•amcnto do exer-
cício .. · ............................... . 

2:965$1)1:~ 

15:339$487 
18:305$000 

B:3oo.sooo 

18:69050001 Annulhtção •.•.• ..... lt . . . , ~ ............... ' .................. . 5$000 18: 300:)000 

crodito 1n·~'ciso •.. • · ------ -iÕiüÕÕ$õool Credito preciso ................ ;..................... 10:000$000 

JnSccçiio do. Contadoria do. i\Iarinha, 17 do setembro do 1895.-0 !." Secção dtt Conto.do;•ia. da J'.la.rinlla, 17 do sotcmhro de 1805:-

~ 
UI 
Ul 
!;t 
t:J 
~ 

~ 

ti1 
g 
8 g 
!.-? 
o 

g 
...... 
00 
<:0 
<:.a 

chofe~la liC(lçito, Bonto ila Oo·lJoilw 8011-;(t Jwfior.-0 1" <:scriptumrio,\ O chefe de secçüo, Bento d(l Cal'IJC!l/tO e Sou~a Junim·.-0 l" l\'lct•iptu~ 
Din.i.::.AfJ·p·11s .. ·o Umll'Í!JII!ls llH 8itiJ(t,-O cont:l.llor, 1llfl.lltias Jost! rios .s'r.w- rario, lJilli.u!ff'on:w U. tlct SitrJa, - O contadPJ', Mal/das JoscJ rios i 
los Cm•vtttlw. ' i~antos Ccti'Vetl!w. . · · :::] 

º ~ 
õl 
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·, ~aútl~ áo.:1ihu;ira.;· ex~ . 
}Jedieú to; ''i 1npressõps : . 
e luzes .. : ; ~ ; .. ~ ... ·'. 

'Credito pi•éêi~o •..• , ••. 

. ........ . . ~· i :439.~800 100:000$000 

:10:000$000 

. .In Socçiio ,'dri. . Conb\thn•ht da. lvlarinhn., 17 do sot.embro de 
' )895.-· o clitllb de secÇão, JJento de Cai'IJallto c Sou~ct Júnio1·.- O 

l" cscr•iptu~·~i·io, : lJiniJ jlffonso 11. ela Silva.- O colitndor, Métthias, 
Josà elos Santos Carvatlto. 

Exercício do 1895 

·,. ,: MINISTERIO DA :MARINHA 
'l ' ! 

; DEl\ION.>TRAQ~O DÓ OREDI'l'O PHEOJSO PARA AS DEoPEZAS DO :.\IA'rEHIA T, 
. " ' D . .\. iitUBltiCA _; COIU'O :ÚE MAHINIII~IHOS NACIONAES . 

jnneh·o : de:t8~~ o. credilos concctlldos 
em vil'Lllllo do . dill'cl'OIItcs avi~os, 
Jiâ.r;t dcspoias do nmteri1tl das oH
colas do Apl'ondir.es Mat'illhciros ... 

Atldiciona-so : 
O resto da consígna~,fío c o quo se 

calcula ' despetulCl' a to O OIJCOI'I'Ll.
JilelltO ' tio exercício, tendo-se · om 
vista a. 'dcspoz11 oll'cctuada pelo Tho
souro o . Pngadoí•ia. ·de i\Iat•inha, us 
contas existentes em JH'occsso nesta. 
rep:tl'iição o com. ú. concessiiu de 
CI'Hditos IJUO pos:mm ; ]Wccisal' as al
iittHlegns tios dilrm·entcs osta.tlos ... 

86:016$000 

223: !H7$477 

G85: lôl$fí?3 

· Credjto__,LÓI ;n; 206, clo 2·1 tle tlezembro do IS!J<L •••. 85\J! 100$000 I . : üO!J : IO!J.$000 

' ' :nespe;a cf!'ectiiJa 
':·: ; ,. i ';, : 

Pelo ' Thqs(>ut·o Fc(lerol, até 
de :l895:·: ·· .· . 

julho 

; · F!\t~dnme fí tô .: . , · ..... . ~ .. 
; Expctli~llto , (~rtigos).;. 

122:055~581 
. 942:{;780 

; -. .:· · 'i f;··:·_.· ':' : , , 

' ~ : i ' : :- . .. ~ ~-

Pcl~ Pagq.~lorio, do MÚinha até abril 
,, deJ895;f . · · 

•. Fârdo.úientô j ,. ,;, .. · ~ ... · 9:588$700 
Artigos :de ·êxpóilicnto. 420$300 • 
.. · . .• ··,: .::.r:::: .. .. • . ------

.. Pela: Jj':'g!iÇão em Moritovidéo o nn- ' 
•• ·· viô~ um estacionados · até junho 
' de •: ts05 i : , .. . 

F!t~daineth~L •. ~ ••••.•..••..••.•• • • •• ' 

J.i.· .- ' :! 

• .. .' : · ;Despe :.a cctitorisacla 

' Pela distrfb~ição feita , .O.')S estados e 
.. O.pllr9vadah.>or aviso 1,6U ·A, do 25 do 

- • - - - --- : - . ;~: ' • • .. ; '. ' i ': ; -. • - ' - - -

l22:U98$3Gl 

10:00D$OOU 

. •1:02·i$l )() 

l37:03l$1íí 

Annulla.çqcs . .....•......•.•........ 9$000 909: 100.)000 

Crotlito preciso. •· .•.•...•..•....• •.• .': .. ~~~~~~. -5o;õQ$i)Õo ' 
Í'' · SecÇão d:t Contadoria. do Marinha, 17 de sotembro do 

1895.-0': chefe . de secção, lleuto de L'cu·IJal/w e SottJa Junio1• .-0 .' 
I•• oscripti.n•ill•io, JJini -;; Af/oltso R. dct .Silva.-0 contador, Matltias 
JosJ ·elos {Jcmtos , Ccwvallw. 

Exercício de 1895 

.MINISTEHIO DA i\IAH.INHA 

DEMONS1'HAÇÃO DO CREDITO I'REOISO ,\ RUUHICA-OOIIII'Al'iiiiA 
, . ' DE INVAJ,JI)OS 

Credito-Lei n. 266, Üe 2·1 tle uozem bro tlo 1894 ..... 

lJesJJC~ct. cfftJctivn 
,Pela Pagadm•in, da Marinha ató :dJl'il de 1893: 
Uom o pagamento 

dcsoldo . nos invalidas: 
Cot;po tle inacllinistas... 1DD.~IJU8 
Idem de , marinheiros 

nucionucs ... !l .... ~· •. , 2:40•1$33.2 
! -I r. . 

60:531$500 
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l<lem ' <leortl~iaes mari
:,,, nheiros'.;/,. •. ; .. ~·, .. 
/IdEHUide••·íJ~fantària, de 

m~ri'nha~ ·~~. \ ••. ~ •••• ' 
·. :Marinhl}genf .•.. ·' ..... , 
· Brigu.~l[l, d(<jnfermeíros 
Idem ,d~. escl'!:}Ventes •• ,· • 
Idem de,artifices .••..... 

Pela .'distrlbtiição . feita 
... aos. estlulos, o.ppro
vada por· aviso nu
merO. 169 A. de 25 de 
janeiro ele 1895 e era
ditos concedidos em 
virtude. de differentes 
avisos, 11ara paga-

·mento de soldo a in· 
validos •. ~· .......... . 

Addiciona~sé .o·resto da 
·consign~ção e o que 
se calculo.. despondm• 
até o fim do exerci
cio, tendo-se em vista 
o maior , 'ilumeró · de 
prâças admitt,idas ao 
asylo de11ois de appro
vado' o ofçamen to ... 

' ; ) 

288$000 

7018750 
910$000 
512$·100 
206$000 

45$000 
5:267$·180 

Despezct aut01·isada 

30:710;;:500 

35:977$980 

37: 3<13$520 73:321$500 

q1•edito pr1piso ...•••.•••••.•.. , ...•••... ·,.•........ 6:7\J0$000 

In S~cçã(}:da Co~rk{doria da 11arinhtt, 17 tio setembro do 1895.-
0 chefe (!e secçãd~ Bento ele Ccwvalho c 8ou:Jcl Junio1•. -0 1 o cscriptu
rat•io,;Dini~ .Affonso R. ll<t 81(1Ja.-0 contador, .i.ll«fltins Josd elos 
Scmtó~ Oa,1~4JaU10. 

Exel'cicio de 1S95 

1\IINISTERIO DA MARINHA 

JJE~!ONS'l'RA~lÃO DO OH EDITO PREOISO /... RUBRICA.-,\ R8ENAES (PESSOAL) 

Credito-Lei n. )266 de 2;1 (lo dezembro de ISü·L ••.• ·• 3.213:681$740 

Dcspe.za e({cctivct 

P.ela Pngndoria da :MO.rinha até o fim de abril de 1895: 
Com o pagamento • do 

pessoal da adminis-
tração. . • . • . . .. . • . .• • I 66:094.$7621 

Idem idem do pcsma.l 
m·tistico do . quadt•o 
oxtranumerario o ex-
traordi!Utt'ÍO..... . . . . 843: 632.$2'H 

Idem idem idem do ser-
viço geral. ....... '. 85:523$,i65 1.096: 150$468 

Pela Delegacia do Thesom•o om Lon
dres até junho de l8\J5: 
Com o pÔ.gamento rle vencimentos do 

um suiJ-engenheil•o ll<tval em com·o 
missão na I~uropa .. ·!r ......•.. ·.·• 
Pela Legaçãode 1\Iont~vidéo e navios 
estacionados, ató junho de 1895: 

Com o pagamento do vencimentos do 
directol' de constt•ucção na Vttl do 
Arsenal do Ladario, em trnnsi to .... 

2~·150$000 

m7$53,t 
-------

lJaspe.::ra aut01·i:racla 

Pela distribuição feita aos estados da 
Bahia, Pet•tmmbuco, Pará, Matto 
Gro;::so e Rio Gt•ando do Sul, o ap
}Jt•ovada }lOl' aviso n. Iü9 A de 25 
(\~ janeiro (lé 18ü5; para llagamento 

l.09ü:538$00;2 
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,~~/ <,:,···}'.(i'.'.· .. ·.·:·~I. 
,. " dos ·v(lJi()Itn~j}tos do pessoal dos ro-

. spcÓtijro(iii;soliues , .o· estabelecimento 
mtv~l .tlc3 ;i{taqtli. .\ .. ' . . • • . . . • . • . . • • I. 1:~2:780$1)00 

AtltHci~l1~l~~ ~ ; ... .: ·· ~~2;;~2·j&Ji)2 
0 l'P.Stint:J%óilsigÍta,qão e O 'q UC se cale 
' culn . . desp()Jhlcl'. ntó o .encet•t•amen Lo 

do oxôrcicio; tomlo-so ·em vista o de
m•otd n. 2·W, '•lê 13 de dezembro de 
18fH, quo flxQll os vencimentos dos 
funcciomu·ios . ciYis dos arsonaos lla. 
Repu bliÇh /; •• ~ • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . R. n:23: i•WSOü.'Z 

ti. I •!fi: 0(i7$0\J:1 
"' _ __ ' '_ :: :.~~ ..... :· , , ~· ~ 1..,::~ 

A n n uU\tçoe.s :. • .'· •...•. )J·: •... li :T!O.)l5·l G.l3•l:S:W$í110 

Gt•edit.oyl'dCiso. ; ....... · ~ ... , •. •...... , .. : . ......... ;~.H20:CH5$'!00 

. I". Sééção ' d~ CÓ\II.n:•lol'in. d:v ~l:u•inha, 1.7 elo setembro do 189.).-
0 choro ;Ho sÇcç:io; IJtJnto do Cw·val!to e Sou.:a Junio1·.- O I" cscripLU· 

,rario, 1Jinl~.' 1lf{on.~o R,da Sil!:a,-0 contador, illáthiasJosJ dos 8wzto.~ 
:· .Ca1'lfC1lhiJ. ' 

· 1:1 ; . 
Exercicio do 1895 

I : :MINISTERIO DA MARINHA 

' DE~IONS~rtAQXbno cnEt)ITo I'HECiso PAHA AS DESI'Eí'..\S Ili·J- ~L\1'ERIAI, 
"'i . DA IWDRIOA- AHSENAES 

rere<lito:.:_ L~'{ n·. 
" ' 266tie · 24::· dc 
~ , ~ dez 'e'ni-b i• o de · 
· Iso:t.•;.;. ;i'. .;·· 
' ~ >- -> ;-.-- .- :- :- ~ \ \ ~._(: - : .. ~ d 
· ])ospo;;a ofTé,<;flva 

:J?oloTbe~ÔürÓ: Fc-,: 
· . . dera! p.tó .itllhÓ · 

, do HW.5 .: ,,,J;. 
lllllll'essõos o , cn-

.. o[l,derlÍnÇões, .. , 
--: - ' . -- - ':: ; ~. 

58: 480.$000 

265$200 

A~itlgos . ' rio ox
pcdionte, . ...• 

P11ln. Pl\gtt!loriit 
drLMILI'Í lliHL ató. 
abril de ISD::í : 

AsKeio da. caslt,;. 
1.-uzcs ••• ; •. ; • , ... 
Expodimlte .. , ... 
lmpros:\ões e cn-

cudornilçücs ... 

De~~}Jo •~a mi/Orisarla 

Pela c1is~t'ibuição 
feita nos csla· 
dos tl:t nn.hia, 
Porna.mhuco , 
Pà•·it o ~htl.to
Grosso, n.JIIH'Ó
vada. riot• ILVÍSO 
n. 160 ~\, do ~?:> 
de . jan,eil'o do 
18U5.j pari\ cles
IlOí'.IL do mato· 
rinl dos respo· 
c ti Yos ttrf}cnacs 

Aduiciontl•se : 
O 1•esto_ clh. consl:-: 

gnnç~to . e o que 
so ' calculo. dos

. ]ieúdet' o.tó o 
encm•rá inen to 

l~O oxm'cicio ... 

3:021$5'1'1 

2468·100 
fí: 8iW$!J!i8 
1: no:3S:237 

2:500:~000 

-1:180$7,14 

lll:G36$G:-35 

:!0: 8;?:lS37H 

21:580$000 

42:403$370 

46:076$621 88: ·180$000 

Crqdito i1~·eciso.. 30:000*000 
!•Secção da Contadoria do MIL!'inhn, 17 do setembro do 1805.- O 

chofo tlo scc1;ão, fhmto do Can:alho a Sou;a .f11nim·.-O 1n cscriptu
rnrio, JJini :. Af/'onso R.da Si!w.-0 oontndol', Jlfathias Josá dos Santos 
Çarvalho. : 
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Exercício de 1895 

n· q 

. l\IINISTgHIO DA l\IARINHA 

':::. __ ;-_~----:._ -~; ; :\~._\ ! :i :; : . .. 
Im~IONS'l'llAf}Xo' no .CHÍWITO PREOISO PARA _ AS I>Jo:SI' Er..\S DO MA'I'EitlAio 

'i<, . "' ·i DA HUUJtiGA-:-GAI'J1'ANl•\ ~DO l'OilTO 

:··.·· ::· .... ;:;)· 
Ore di to.,..,Uei 
: n. 2G<J'de 2~ ! :de ; 
' dozeni.br§de · 

1894r.~. : •. ?~·· o ": . f ~ I 1 _ t t f I o I t O o t 

pesJJOZa , o#bê~iutt 
'I'elo Thesouro 'Fe, · 

lleraltl.té jt,iho 
de 1895 .J · · ·, . 

l~twcssdes c :' :en:•: . 
cadcrnações .• • . 

Pela pngudorilj. (ht ' 
111 <t l' in IJa·ató 
abril do 1895 

Assoioua cnsli ..... 
Expedimlto .• ;', •. 
Alugnçl da casa 

de ~. Joãi:f da 
Bal'l'a; . . ,. ·, ; .• .. 

Itnpl'essõcs <l ·; en
cadeqmçõ~. ~ •. 

, .. 
' : ! 

DaSJlOza . aillol'i• . 
· sadc' ' 

Pela. (listri~t;iqfío 
feita aos .está
dos à ~tlllJl'o-htda 
pol' ttVÍSO n ~ H)() 
A de 25 d~ ja-

:; ; 

IGO . .;;soo 
4o$ooo 

30$000 

·10$000 

090.~%0 

270$800 
----

970$150 

15:580$000 

noil•o llo 1895 
parn. dospo:~,o, do 
material das ca. 
pi tiwins de por-
tos ... . . : 1 

• • • • •• 

A<ldiciouu-so ·' 
O t•esto da consiL1 

gnnçiio e : o que 
se' ·calcula des
peilüer !até o 
e n c erriimento 
do ·o x c 1' c i cio 
com artigos de 
cxpediet\te, im
pressões\} enci1-
det'nnçõcis, a t...; 
tendidas as im-' 
por ta nci1ts pu t'<t 
pàgamento . . . . 

A u g mo 11 to de 
a I 11 guoif? do~; 
protli'!S ~lll CJIIC 
fllllCCIOltalll as 
cap itani:ts do 
llOt·tos dos esta
dos de. S. Paulo 
cE:spirito Santo 
c cóm a conces
são do creditas 
que aindrt IJOI:!
sti.m ser .' solici
tados pelas di f-. 
fet·ontes alfan· 
degus .. ~ .. '; ..• 

13:880$000 

14 :850$150 

20:729$850 ' 35: 580$000 s...;..... ___ _ 

Cl'Clli to pt;cciso. • 20:000$0000 
I:• Sec~ão dtt Contadoritt da l\lat•inhtt, 17 de setembro de 1805.-

0 cheio do socção, Bento :ctll Cw·Pal/w e Sou:.(' Junior.-0 lo escriptu
ral'Ío, lJiniz Affonso R. da Sil-va.- O contador, lllcllhias Josd elos 
Santos Cm·vallto. 
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!:r:xet>cicio da 1895 

l\UNISTI~IUO DA i\TARINIIA 

010~01'1'0 PIU<:OISO PARA. AS DESI'gli,AS DA ltUBitlOA 
" · --:-BAr,JSA~mN'l'O DOS PORTOS 

266tlo 24 do dezembro de 189·1. •••.• 

Despc~a aufol'isada 

Pela distribÚição foi tn. nos estados, 
n.pp~·()vada ' po1• O. viso . n . IG9 A de 25 
de janclro.dol895 é ·ct·editos conce
didos , • çm . · yirtnde de dill'eren tos 
avisos .... i<·.· .................... . 
Addicion~-~~: 

O resto d;t · ·consignação o o quo so 
cn !cuia. des.t1éndet· com n. construcção 
de baias o :ba.lisas nos arsemtes da 

13:790$000 

Ba.hin, ;: Peri1ambuco 'ó Parii para o . 

50:000$000 

serviço de palisamento dos portos 166:209$100 130:000$000 

Crcllito'l{t·ocl~p .................•. ·• ...•. ;-~~:-:~~ i30:ÕÕÕ.{;õÕÕ 
), 1". SccJ~o :: . da Contadoria da Marinlw., . 17 de setembro do 

'' 1805;~ O chefe do secção, Banfo de Cm.·vatlw a 8o1wt Juno1·. -
-7 O 1~ . .' eS~l' .ipturario, JJiai;; ilffonso · R. cht Sitca.- O contador, 
~latidas, J.osâ c(çs Sem tos . é~tl'l!alho. 

Exercicio ele 1895 

. · · l\JINISTERIO DA MARINHA 
rl' 

DEMONSTR~\çXci : no OIHWI1'0PHEOISO :t RUDHIOA-FORÇA NA.YAL (PESSOAl.) 
•;··:! 

· ç:i~e(litÇ>-...Loi, : n:; 2ü6, do 2~r de dez{}mbro do 189·1.. ~ . .· 2.·1i3:841~1>2 
I . .. , .. , , 

Despc;oa efl'cclivct 

PclrtP:.tgadori~ da 
i\l n. I' i 11 lltL n.t.é 
nb1·il do 18115 : 

Com o pn.gaincnto 
do ,.· gt'ati H cação 
nos otllch\cs do 
COtillO dtt 'Ar•mo.
da, classes' il.n
ncxas e outros. 

Iuem, idem,itlcm, 
ás Jll'açâs ' elo · 
COI')lO do: Mo. ri- · 
nlí.eil·os Nncio· 
naes ... , :; ..... 

Pela Delegacia do 
doTheSOUl'O Clll 
Lonul'CS ntó ju
nho do 1895 : 

Como pagainento 
de gl'ntilicação 
aos olllciaes do 
Corpo da Arin:t
dn. em coinmis
~ão na Etiropa .. 

Pcln. legação em 
Montovidóo . o 
navios ulli esta-· 
oionatlos,ató ju
nho de 1805 : 

Com . o pagn'monto 
do \'cncimon tos 
nos ofllciucs du. 

. armada, classes 
annexas }J · pra
ças de pr!)t •..• 

Pela '· · lloLilJm ·de 
Mcl.tto-G ~~ o f? ~o · 

3~·1: 05(3$043 

55: G23$ú8:?, 370:680$0:?5 

<). 3'J'J~l fi'> 1T .• r'-1'~' 5 .. , oJ 

55:265$688 
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até mn.io· do 
1805: 

com opngn.Jncnto 
.. .. do g1·u.titlcnçüo 

·aos o!IIcin.es o 
praças . en1b'ur- · 
cadqs .••• ~· .; •.• 

Despe ia autorlsacht · 

Pela. distribhição') 
. feitnaósostndos . 
eapprovt\i.l~ por 
aviso n. 16!.1 A 
do 25 dejó.'noiro 
de .1805 O CI'Ctli· 
tos concedidos' 
em virtude' do 
tliffcrentcS avi· . 
sos • ~.' •. <· .. ~ ... 

Addlciomi~~e : 
o 'rosto da coilsig· 

nação c que so 
calcultt despon· 
dm:,não só ten· 
do~s~ .em ·'\'ista 
a despezo. : co· 
nhecidn., nt~en· 
d idas ns grati fi· 
cuçõos· em' i)ot•
toses t1~1l11gei l'OS 
que ' percebam 

,. ,oi! officiacs ·om-
harcu.uos nos 
n:tvioii quc ';nlli . 
se n.c ham ; bo 11 
como · tambon\ 
p~tra . . nf.toudm·
Rn :'1. Nllll}~: si o 
da oreditos ;que 

. ,18: 00ô$ü2D 

1381 :7813$828 

1. IÍ:i7:0131$3132 

P.ossam ser soli ~ 
m tn.dos })elas 
di ll'orontos · al
fandcgns ato o 
(!IICOl'l'l\ITiell tO 
do ·· oxcrcicio .. 

Annullações ..... 

1.570:891$554 

2.737:ü5?!l;9l6 
3:191$752 2.734:761$\64 

Credito preciso. . ------- -2õõ~\ü$24õ 
I;, Secç-ão da Contadm•ia clit i\la.rinlta, 17 do setom!Jt•o da 

1895.- O chefe do secçfio, llol!lo elo Gan;al/w c Souza Junior.- O 
i" oscriptnra.rio, Dini:: Affonso R. ela .Silva.- O contador, ;l:latltias 
Jo.wJ dos Santos Cw·vatlw, 

Exercício de 1895 

MINISTElHO DA MARINHA 

HEi\lúNS'l'HAÇ,i.O DO CREDITO PRF.CCSO PARA AS m:SPI•~í:AS DO 1\lA'l'ElUA L 
DA RUBRICA -FORÇA. i'1AVAT, 

Cl'cdito, le.i n. 2Gu, do 24 de de-
zembro do ImH ................ . 

JJespc.:;a efl'ccti'tm 

PeloThosouro l•'et.lÚal atójulho 
de 1895: · 
Artigos do expediente .......... . 

Pcln. Pagado1•in. da Mat>inha a.ló 
n.l.ll'il de 189::>: 
Artigos do expediente ........... . 
PC'ln. Legaçiío em Mnnt·)vítléo c 

nn.viosn.lll estacionndo:; alójunho 
do 18\l:l: 

AJ'I,igos de C'Xj)ct\jcnto . '· ••••••••• 

8:500$000 

ü: OO·I$·Hí0 

2:2·H>.~GOO 

()5$6<13 
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;' i·' 
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; : Pola HotÜh;i \ l9 ~Iatto Grosso tttó 
uinio do 1895: . 

Expcdionto • • .• { ..•... •...•••..... 
. d ~ 

DasJioJ~c autoriswüc 
i . . 

Pcltt distt•ibni~ão foi ta aos EsLatlm; 
·. o n ppi•ovadn' pot• a viso .n. IGO A 

de25 do j;ut~ir•o do 1895, para as 
despozas dq : cxpediou to dos na
viosallicst..~cionados ." ... : ..... 

J\lldicionu-sb 
:.o quo sa' ca.lcüla despender com 
i ' a ncquisição do artigos do cx

pcdionto, . impressões o enca.
dcrnaçõcs, até o IIm do oxm·
cicio, ·atlowlidas as contas em 

2•l$UOU 

8: .Ji:l:i$GU~~ 

:! : u~~o$ooo 

li ::103$6ü3 

, Despczt' ~((cctiva 

Polo'l'hosouro Fo
dcbtl a.té' julho 
tio [8!)3 COIII 
acquhdçfíp do 
olcos, mechas 
etc .. ·, ... · .. ,. .. ; 

Com a. eonstruc
çfí.o c reparos 
de . ph:tl'ÓCS .••• 

At•tigos de expe-
diente ....... .. 

Imtwcssões:o cn
cadct•nações .... 

Custeio o conscr
vaçiio dos plm
rücs c pluwolc-
tes ..... ;, ..... 

Pel:t Pngndor•in. 
dn. Mm·inlm até 

Ill'?cosso nesta rcpnrtiçfto ..... . 

.C!•cdito pt•Ociso •.. 

12: J:!0$307 :~3: !í00$000 I a IH' il. ·. t.l e I ~95: 
----:-- Gomo pagamento 
15:000.';;000 1lo · asseio da 

1•1 Sect;-ão da. Cont!uloi'ia. dn. i\Ial'inha., l7 elo sot.omhru do 1895.
: O chof~ closc~ção, Bento de Ctm:alho e Sou~a.laniol',- O I•• esct•iptu
; rario, Di11L::. A/JimsoU. rltt Silva. -O coutatlor, M:athias .losJ dos 

Santos Cm·vc!(lw, 

Exercicio de 1895 

MlNISTEIUO DA MARINHA 
· ; ;,. 

casa .......... ~, 
dcrn, idem r.om 

a construcção o 
l'Cpltl'OS ele phn.-
l'ÓC3 ••• ;•,, ,,,,. 

dcm,idem do cus
teio e conscr
Yaçtio de pl'.tt
róes e pharole-
tes ........... . 

DEMOi'\:iiTUAçXO no CREIJl'I'O PRECIS~ I'AHA AS OI-:SI'Jó:7.AS JJO ~L\.'I'EIUAI, 1 Dcspcza a~ctorisacltt 
JJ,\IWllltiC,\~REI'ARTIÇAO DA OAH'l'.\. ~JAIU1'L\IA 

Credito;. Lei tl. 266 do 24 do dezembro de 1894 ••.• 266:910$000 

Pelos ct'edi t o s 
concedidos áDe
logacitt do The.,-

36:675$000 

230.f,OOO 

•l00$800 

115$050 

3:441:1;580 

120.~000 

4:280$000 

697$,180 

40: 8G2$,130 

5:097$480 

•15: 959$91 o 
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som•o em· Lon
dres llOl' ·avisos 
de20dejaueiro, 
12 ele março, 31 
tlc maio c 25 do 
julho do' .eor
rontoannop:t1'n. 
oecorror no pa.- · 
gn.mento de di
versas encom
mendus de ma
toriu.L pâra os 
pharóes; • •. • • . 1 : 5<18$36•1 

Pela· llistribuição 
ioita aos esta.· 
dos oapprovu.da. 
pet• ttviso n.l G!J 
A, do :25 do ,ia.
nci\•o do 1895 
pa.J'a. o custeio 
dos · phttróos c 
m•edilos Jloste
riormento con
cedidos por dif
fet•entcs ·avisos 
)Jara concertos 
t\OS · mosmos c ;; 
para montagem 
do outrôs...... 110:677$132 

[I 

Addiciot1n-sc : 

O rosto do> eonsi
gnitção o o que 
se cn.leü In. 11 es
lll:mderàtéo en· 
ecl'ramcnto do 
exercício com 
ttcquisição de 
olcos, . mechas, 
chaminés e do 

112:225$49(', 

158: 185$40ü 

t:wtigos de expe
diente, impres
sões, custeio, 
etc ........... . 

Annullações ..••. 

128:804$590 

286:990$000 
80.$000 286:910$000 

dredltos precisos. 20:000.$000 
I" Secção da. Contadoria da. Marinha, 17 de setemb1•o do 1895.-0 

chefe do secçã.o,Bonto de CartJalho o Soum J~mio1'.-0 I o escripturario, 
Diniz Afl'onso R. dct Silvtt,-0 eontadol', lllatMas Jose elos Santos 
Cw•vallw • 

Exercioio de i895 

MINISTERIO DA MARINHA 

I>fo:MONSTitAÇÃO DO CJmllJTO PRECISO PARt\ AS Dl~SPEZAS DO l\IA1'ERlAL 
DA IWBRICA.-ESCOJ,A NAVAl, 

Crcdilo'-Lci n. :266, de 2,1 de dezembro de 1894 ... •.... 20:310.$000 

Despe~a e{fectitJa 

Pelo Thesouro Federal a.tó julho de 1805: 
Acquisiçã.o do livros para. a 

bibliothoca da escola..... . • 121$000 
Idem do obrns, mappas, ro~ · 

toiros, etc................. 604$000 
Artigos de CX}Jediente para a. · 

hibliothcea, escola. e museu 
do Mtn•inha, ..•.• ,......... I :822.$700 

Impressões o encadet'JHtções... 471$500 3:019$200 

Pela Pagadm•ia ele Mat•inha 
até abril do 1895: , , 
Luzes ..•....•••.••.........• 
Artigos do ex}Jedionto para a 

escola e bibliotbeca ........ . 
Despezas miudas .•.•....•.••.. 

499$998 

15$200 
20$000 535$198 

3:554$398 
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. Adtliciolia-r;e: ld~m da_IH'igtulo. de on-
Jm·mo•ros .....•... . . 

!dom idnm do csct'C· 
ventos~.; · ; ......... . 

I dom idem do m•titlnes. 

280~1~00 

250.~'100 
il57sus:~ 

O resto M :consignaçãó e o que so caleula 
deS}JOUU61' n.té O CllCCI'I'ILillCili.O du exerci
cio, conptcquisição de artigos dn expe
diente, . de livros para a bibliot.hcca dtt 
esc() la, ' de ·.inslii'Uillcntos, ulionsilios pam 
aulas o com impr·essõos e encadernações •• 20:755$002 30:310$0001 Pela lP~~ção em i\lontcvidéo até ju

----- ----- nho do 18lJa: 
Credito· preciso ....•.................................. . 10:000$000 Com o iJngnm<'nto de sohlo no official 

ta Spcçií.o~la._ Contt\dOl'Í<\ 11u. Ml\l'inha, \7 de set.mnlwo do \895. _ do cm·po tli~ ~rma~la em commissão 
O cl.lelo do ~ecçao,, Bani o de Ccu·ualho a Sorda J 1mio1·.- O )'' csc1·iptu- ct.n iVpntCVI(Ico lllJguel Carlos Cot•-
rnrw, 1Jín1J Af/ollSo R. da Silva. -O contntlm• .llat/lias JosJ dos rcn. tlc Lemos. • • • .. · · .. · · · •... · .... 
Sa,ttl os Cct1'1lll llw , · ' 

131 : !JJ:~$.tlll 

201$'200 

13:~: 11 ,1$011 

Exercício de 1895 De.~pcsa autol'isacla 

MINISTERIO DA MAHINIIA 

lJ~~IONSi'RAÇlÃO DO CREDITO .PRJWISO /... IWBHICA-ItEl,.OH;\IADOS 

·credito-Lei n. 2!3G, de 24tle dezembro de 18!H...... 088: ·1·18$433 

Daspe.Jct c{fcctilitt 

Pela Prigadorla da Marinha até abril de 1895: 
Com . ó . pa.ga men to do 

soldo aos ofllciaes do 
cm;M da :arnmdn.. . • . 10 I : 886$!303 

dom . • do .. coq>o de 
saude ..• ; • . • • . . . . . . 8:335$006 

Idem do córpo de fa-
zenda .• •. ;........... 7:,118$3()3 

Idem · ·.do corpo ·de ma-
chinistns............ li :735$250 

Idem do corpo de offi· 
ciaes nuu•inhp,iros.... 1:125$504 

Idem dns }Jraças elo 
corj>o de ]narinheiros 
nacionae8' •....• ', .... 517$037 

Idem idem <do batalhão 
uay(lL • o .. , . ; ....... , ü$100 

Pela distt•ibu ição fel ta aos estados o 
npprovadn. pot' aviso n. 10!1 A, do 
25 do Jnneit•o de 1895 e CI'eclitos pos· 
twiol'monto concedidos om virtude 
de diil'ct•onto;; avisos ............... . 

Addiciona.-so: 
O J'Csto • tia consignação c o que se 

cn leu la despondm• até o on ccrt•amen to 
do oxm·cicio, tomlo-se em vista o. 
dosp?UL conhecida e a.ttond ido o 
maio L' ' numot•o do J'cforma~ conce
didas (lepois do approvado o orça.-
nwnto ............ , ................ . 

Annullaçõcs ....... , .......... • .. • · • • 

1 s:J : -t28$JO,J 

·'· 

412: os:l$293 

727:626$008 
588$75H 727: 037$'2 ,1!) 

------ ------
Ct'edito preciso ...... , .....• ,,,,,... .. . • • . . • . • . . . . . ~18:588$8](3 

!"Secção da Contadoria da Mn.1•inha, 17 de sotcmbro de 1805.-
0 chefe rio ::;ccc;ão, llanto ele Cm·ualho c Sou;a Jtmio1·.-0 I'' cscriptu, 
rm•io, Di11ís Aff'onso R. tlt~ Siloa.- O conta.t\or, Muthins Josd elos 
Santos Garuatlto. ' 
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E:kercicío de 1896 

MINlSTEIUO DA MARINHA 

bi·:~tONSTllAÇÃO DO OREI>ITO PRECISO Á RUBRICA-MUNIÇÕES NAYAES 

Credito-"' Lei n. 266, de 2•1 de dezembro tlc 1804..... 700:000$000 

Daspeza afTcctlva 

Pelo Thesom•o Fede1'al até junho do 1895, a sabct• : 

Com ncquisiçãode cabos, 
lonas,' brins, tintas, 
oleos, ooutros artigos 
de , munições mwaes 
p(\rn. os J;l3.Vios dn. ar· 
madn.e estabelecimen-
tos de i\Íarinha....... 327:583$775 
Pel~ pàgàdoria de Mat•inha até abt•il do 1895 : 

Coiu .· diversos . nrtigo> 
:próprios de munições 
navaes.:.... .•. .. ... 21:755$174 
Pela legação em Monteviuéo, até junho de 1805: 

Com • acquisição de di
versos artigos do lllU• 
niçõesA11vaes..... ... 10:983$650 
Pela' flotilha do Matto Grosso, até maio d~ 1895: 

Conr· ncqtiisição de di
VCl'Sos á1•Ligos do mu-
nições ' Imva_Qs....... 508$000 860:030$(1l0 

7 '~ 

Pcló 'l'hesouro Federal 
em Lohdres ((lelega
cia) ]>elos m·editos con.

. ~cditlos. por avisos do 

Daspeza . autol'isacla 

30 .de março, 31 de 
maio •• e .. 20 tle junho 
de . 1805, ptwa paga
mento do ui \'ersos til'
tigos do munições 
mwnes....... . .... .. 8:·1<13$170 

Pela tlisLrilmiçiio ·feita 
nos estn.tlos o nppro
vatla por• aYi;;o n. lU\J 
A, dc25 do janoim de 
1805 e c'red i to conce-

. dido por twis~ f do 15 
de fevereiro de 1805 
no estudo rle Pornam· 
buco, pura acqnisição 
do di llorontes artigos 
de muniç~ões mwa.cs.. 162:400$000 170:843$170 

Addiciona-se : 
o quo se culculo. despcn-

dOL' .até . O . ellCC1'1'11· 
monto do exorcicio 
tendo-se · em vista lt 
despczn. conhecida c 
as contas em proces
sos, como tambcm 
ptuoa ttttendcJ•-se 11 
concessão do m•ctlitos 
que o.iüda possam set• 
solicitados }leias dillc-

1 • 031 : 673$76\J 

rentcs alfttndegas •.. , -~~~~~~ 

2. 000: 002$5-10 

(/ 

Annnlluçií.o .••... ,.,... 2$540 2.000:000$000 

Crc(lito pt•eciso •..... , , , . , . , , .. , , , . , , . , , , . , • , . , .. , , 1.300:000$000 

Ja Secção da . ContttdOI'Ía da Mm•inha, 17, do setembro do 
1895.--"0chefo do secção, Bc11tv ele Carvalho a SouJtt Junio1·,-0 1° 
escr•ipturnrio, lJiniJ JljJimso R. ela Silva. -o contador, lllathias José 
110s fjwtlos Ccu·vallw. ' 
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EX&l'cioio uo 1895 

!IHNTSTERTO D1\ "MARlNl-ft\. 

DEMONSTR,\ÇÃO DO CREDITO PRECISO ,{ RUDIUOA-OBRAS 

Credito..,..,... Lei n. 266, do 24 de tlozi>lnbl'O do 1805. .. . 330:000$00 

DespeM e(/ectiva 

Pelo Thesôtit•o Fcllct•nl ntó ,julho de 1895. 
Com o prignn\lmtoa.Anto

nlo J.ücio do Medeiros 
pelas obr;ts foi tas com 
<l cann.lisação do agu:t, 
gaz, esgoto, tln:s ilhas 
das Cobt•n.s o Enxa
das, lios tcruws do 
conb•.lcto, . olll 6 lle 
inniodo 1805 •.••• , ,, . 

Com acq uisiçãode barro, 
cal.1 tijolos, nrêa, ci-
mento, etc., para a 
Dil'ecloria ~lo Obras ..• 

Pela .. Pagador! a da Mil
rinha, até abril ue 
1895: 

Com o pagam cu to dos 
vencimentos do pes
soal artístico das ofi
cinas nnnexas à dire
ctm•in. dll.s 'obras hy
drnulicas:; •.......... 

Cof!i . repa.t·o~ . de edifl-. 
ÇJO~ • •• ' .. ..... ,, ~ • , I -. : • ~ 

27: 390$·102 

41 :616$8•11 

102: i00$479 

110$000 

69:007$243 

10~!216$470 ------
171 :22~$722 

IJesJ>ez'a atctoJ·ls(((la 
I 

Poin. tl isl.rilmição feitn. 
no osln.1lo do Pn.ril. ap· 
lJt'ovndit 11or n. v i s o 
n. 179 A, de 25 doja
noi ro ~lo 1895 pn.m 
reparos do Al'scnal tlo 
l\la.rin l1a •• : ••..•••••• 

Credito concedido 11or 
aTiso do 5 do fcvc-
de l8g5 ao estado do 
Rio Cli'Mdo do . Shl 
para. reconstrucçiio do 
prctlio em fJIIO resido 
o comma.ndantc de 

10:000$000 

praticagem 1la lJ!ll'l'à. 3:115$620 
l!lcm, idcin, jlot1 aviso 

do IOrl rl.illllhO ()o 1805 
no estado do Santa 
Cathn.tiinn., pa1•n. con
stPucção llo Ul\l poi•tãb 
nacn.pitaniadoporto. 172$000 13:287$520 

A<Ldicionn.•sc: 

O resto do. consigúaçíí.o 
e o que so calcula dcs
póndel; até ó encerra
mento do exet•ciclo 
com o pagamento dos 
vencimentos · do . pes
soal [l.l'tistico das om
cinas acima .ménclo
nndas, . tendo-se em 
vista os vencirrientos 
fixados na tabelln. que 
baixou com o decreto 
11. 240; dê ·I3 do dó· 
zéínbro de 1894, có~ 

184:'511$342 
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, f} 

! 
' :l 
< ... 

ncqulsição de mo.tc
teriacs, e .com a cou .... 

· cessão de' :creditos que 
. poss(un · ~et• solicita.-. 
dos pelas allhudegas, 

, para 1•cp~ros dos etli
ticio.s cn1 que funccio
narn os rêpa1•tiçõcs da 
!-.larinba~· ••.... , •.•.• 

AllnuÚnçÕ~s ... ~ ..•.•.. 
' ' . 

Cre<litos J>r.~cisbs ...... . 

406:689$807 

591:201$149 
1 :201 $1-HJ 500: 000$000 

260:000$000 

l"Secção da Contadoria de Marinlm, 17 de setembro do 1895.-
0 contndm·, J1/athias Jose dos Santos Cm·valho. -0 cl1efe de secção, 
Rcilto de Ow·uallw e Soum Junio1·.-0 Jn cscriptut•ario.-Diniz Afl'onso 

"/?, tht Silua. 

~ 

Exercicio de 1895 

'!. " MINISTERIO DA MARJNHA 

DEMONSTJl,~ÇÃODO OrtEDI1'0, PRECISO Á RUllntCA. - l\IUNIÇÕES DE UOCCA 

Crctlit.o - ,Lei n. 260, de 24 de dc-
ze~bro ,de 1804.;.............. 3.360:580$000 

paspeza affectiva 

Pelo ,Tiiesol1L'O ~ederal até julho de 1895 : 
· Com·acqulsição degeneras proprios 

de ração lHaria. . . . . . . • . • . • • . • . 60 I : ?37$328 
Poln. Pagadorio. , da Mal'inha até · 

abril do' 18915 : · · 
Com o o.bono das etat>ns aos offici

âes da o.rnui.da e classes an nexas, 
l?cm assim . tias quantias p:tra 
attondoi' á compro. !lo verdm·m11 
pão o' carne vêt•llc para o 11essonl 
dos · na vi os e estabeleci mcn Los do 
maripha.,,,,,., ...•....•..•.. 252:527$613 

Pelos no.vios estacionados no Rio 
da Pt•<i,ta. atójunho do do 18!J5 : 

Com acq'uisição de ger\eros propt•ios 
de l'ação diaria .... : .......... . 

Pela flotilha de Matto-Grosso até 
maio do 1895 : 

Ide in idem idem .....•..•........ 

Pela 11ístribuição feita aos estados 
c approvmlO.llOr.aviso n. 169 A, 

. de 25 de janeiro · de 1893, e os 
Cl'edi tos concedidos postei·ior
mento o em vil·tudo de tliíl'eren
tcs :wisos, para. · acquisição tlo 

40:825$440 

28:100$103 

022:6ü0$48·i 

genor~os propJ•ios do ração !I ilwia . I . 008:363$582 

2.831 :054$0üG 
Addiciona-so: 
O resto da consignação o o quo se 

calcuh.t despender até o encerra
meni9 do exercício, tendo-se em 
vista.. a despo~a. conhecida e . as 
fnctm•as existentes c,m p1·ocesso, 
attcr1dida a dilfm•ença do preço 
l1l1 rn.çíio din.rio, no correu te 
exorcicio, e paro. attendel' ao 
abono do rações tis praças admit~ 
tida~ ultimamente ao Asylo.... I. 462:787$006 

Annullações a fu~er-se pelo abono 
de etapas á conta. da consigna
ção desta rubt•ica.· ... , ••.••.•.• , 

4 • 293 : 8•í I $072 

233:261$072 4.000:580$000 

CJ•edilo pt•eciso .•......... ,...... 700:000$000 

. I" Secção da Contallorin, do Mn.l'inlra, 17 de sotom1Jro de 1895,-"""0 
chefe de secção, Bento de Cal'ualho e Sou.~a Jtmiol',-0 to escriptu
mrio, ./Jini.~ AfJ'onso R. ria Silva,- O contlldOJ', Mítthi«s .Tostl elos 
Saulo~ Oarvallto, 

oo · 
~ 
00 

. rJl ;.., 
o 

. ~ 

~ 

. w 

~ 
o 
c:) 
lo'J 
c:) 
til 
~ o 
~ 
~ 

~ 
00 
co 
<:Tt 

~ 

Q, 
~ 
iil 
c. 
o 

~ 

I 
3 
~ 
~ 

"' g 

~ 
"' "" ... 
~ 
"' <D 
c. 

"' "" "' 



• :, ! 

' 
:· 
t: 

.. ' 

~).':el'cicio do 1806 

li!INISTER!O DA MAHlNilA 

Pelos na. v los e.<i• 
to.ciólmdos·'n<i !tio 
thi. -fJ••atn, · i\Ló jÜ. 
nho de. 1805 ·. 

Com rl.(Hnlisiç:io 

bE~tONS'm.\QÃ.O DO CREJ)l'l'O PRECISO A HUIIniOA - MATERll\rt DE 
>.': .· CONSTRUCÇÂO N.\VAT, 

do nt•tigos IJt'o
pt•ios do con
sLrncção navnl, 519$0,18 

cr•ooi to-i.ct n :266, 
-·do 2•1do dezoln

bro 'de 181};1':'; • .. 

])espc.:a. e/(r;cíi1Ja .. 
. , 

Pelo Tl1csouro · 
l~etloml,tüá julho · 
de 181)5: : · 
Com acciliislção do : 

mnchinna, fet•- · 
rllmcn tns, ·.in a· 
(lcll•:w . o oü tros 
tn'~'goi; · p ~· o,· 

. prlos de_ c~m 

. stt•ucçt'lo naval. 
Pela Pallu(lorÍa 

da. Mo.rlnnà, . nt6 
abi•iltlo 1895i 
Coni . ''pago.inimto 

do pessoi\1 cn
cill'l'ottatlo ' da . . .'?. : - . o. r r u maç,a.o, : 
g·müdti 'e 'mó vi
monto d~· :mu
dei1•1is. no. a.rse
nnt tlesla Ca:pl-· 
ta.L o com pln-· 
tu r~ili:e r•ei}<trôs 
(l(i,'.~~yl~~· ;· . ... . 

5!:J0:8S0$000 

1~:5>16$749 

Polll-flul, i lh!l do 
1\fntto Or•ns::;o, a.tó 
nmio de 1895: 
Idem, idem , idem 

600:000$000 I itlem ... , . ....• 

Dcs111J~a autm•!sacla 

Peta l)()l<'gitcia tio 
· Thcsom'O c ni 

l.Omlrcs; pelos 
Cl'ell itO!l ' COÍlCC· 

. rl idos por n visas 
1lo IIJ llo ma.rço, 
5 · de abr il e '1 
de ma io de l895. 
p;\l'iL pagamon' 
to do di versas 

~l<l$720 

CllCOIIl lllO!ld l\S , 22:763$•f 75 
Pela uis trilm ição 

fci ta aos estll
(los c o.pprovatla 
por aviso n . 
IGü A, do 25 de 

,jtuteil•o ele 1895, 
o ct•editos pos· 
tcrior m o n to 
concedidos por 
llilfarentos ;wi
sos para con
certos 1lc ota-
IJ!WctLçõés.. .. .. · 150:536$040 
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AddiÇionn.:so: 

. Oque sa ;cal6ura . 
despehdet• ~té ó 
oncérmme n t o 
do ' exercício, 
tendo·seom vis· 
tn. o. .(}espéiiico
J~hecid~, as . fa
cturas em pro
cesso . · o • •.. para. 
nttendor-se · a 
reparós !lo em-' 
bat·cações;, .... l.Ol3:658$4G8 1.800:000.$000 ------- -------

Credito pr~ci~?· .•••.. ' ;'......................... 1.200:000$000 

in sc'cÇão <la Contadoriu. da Mal'inha, 17 de setembro de 18\J5· 
~o con~dot•(illal/lias Jose elos Santos Cal'"allw. -0 chefe do secção. 
Bento de ea,·.,al/lo e sou:m Junio1· .-0 Jo esm•iptmario, Dinü Affonso 
R.'·clll .SiÇtJa: · 

Exerclcio da 1895 

. MlNISTERIO DA 1\IARINHA 

J!EAIONS'J'RAÇÃO no' CREDl'rO PRECISO A ltUDRICA -CO~IJlUSl'IVEL 

Credito- Lei · n . . 266, 
de 24 de dezembro de 
180·1. , · ••• • ••..•••.••• 

Daspeza effecliocl 

Pelo . Thesouro Federal 
até julho. do 1895 com 
o pagnnlimto de com
bustível fornecido aos 
na v los . ó estn.lJeloci-
meJitos. de ·marinba.. 159: 143~<130 

500:000$000 

Pela Pagadol'Í!t de Mal'i
nho., utÇ ahl'il de 1805 
idem, idem •..... ,... 3:838$008 

Polos na vi os estaciona· 
dos no Rio da Pt•atu. 
ntó junho do 1805. 
Com acquisiçlio do 
combusti vel •...•.... : 2:844$584 

Pelo Flotilha do Matto 
Grosso ató nmio de 
1895. Idem idem.... 90!3$920 

Vespa;m auto1·llwdlt 

Pcht distribuição fcitu. 
o.os estados e apj)l'o
vadn ]lOl' n. viso 
n. IQ9 A, do 25 deja
ucit•o de 1805 e credi
tos ·concedidos pot• 
dill'el'eJites avisos .... 

J\ddicionn.-se : 

O resto da consignação 
e o quo se . calcula, 
tlol!pnnder n.té o encer
ramento do exercício 
tendo· se o.visw, u. des
poza conhecida e as 
Jiwtu t'as em 1wocesso. 

Annullnções •• • •...• 

Cretli to }Weciso ...... 

160:823$032 

105:000$000 

271 : 823$032 

48: 1 0'1$4G8 

700:017$500 
17$500 700:000$000 

------
200:000$000 

1" Sect:ã.o da. Contadoria da 1\flwinho., 17 do setembro de 1895.-
0 chale ue secçii.o, Bent<J elo Ccwvatlw ll S<ltt•n JH11ÍOI'.- o 1" eset•ip
turO.l'ÍO, Dini::: ttf{on:so R. ela Silva. - O contador, Matltias Josd elos 
Scmtos Cm·ual(W, 
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Exorclolo do 1895 

1\HNISTEIUO IM MARINHA 

'' DEMONSTRAÇÃO 00 Oll.EDI'fO l'RECTSO Á ltURHICA- FHt'l'ES, THATAAlF.NTO 
. DE I~HAÇAS F." ENTEHIIOS 

Ci•mlito-Lói ·h. 2(1(), de 24 do dezetnbl'O elo 1804 .• .. . • 

JJes)lem cflcctilllt 

Pelo 'l'hcsour~ Fedm•t\1, ntó j ulho de 1805: 

Conl . o . Jla.gn.monto do dlvm·sos fr•ctn-
men I.Ç>s •••• • .•• · ••• :. • • • • • • • • • • • • • • • • • I : I il2:l;.'í00 

. Pela Pagnclo••la dn. Mal'inha., :tl.ó n.hril 
elo cort•onto· n.nno: 

. cc)m o ll~gttinonl.o de !i•otos 
. elo yolumcs . '.; . .. .. , .. .. s:físs:rsoo 

2: IOOSOOO · Com ontm•ramoutos .. .. .• . . 
Cóm tJ.-atnmcnto de pt'aQM 316.$0-tO 10: OOIJ$840 

:Pelos. no.víos astncionados no Rio da 
Pi•ata, o.tejunllo do 1895: 

:com dlvm·aos · frett\mentos, tmto.monto 
· 1té praças o enterroi!.. .. .. .. . ... ..... I :703$262 
· Pola 'flotilha . do ·Ma.tto Gi·osso, até maio . 

de 1895: · 
lltom idem, • .. . . .. . . . . . . .. . .. • • .. . . • .. 'c0$940 

13:9-:W:;512 
Despe:<a tUIIOI'isadrl 

Peln. dístrlbu.lciio' : feita aos osbulos e 
o.wrov~dti. por aviso il. 169 A, do 25 de 
jnnoil:o do. 1805 e crcditos concodhlos 
]Xll' .tlilfcl'Clltes l\VÍSOS pn.l'll. OCCOl' l'Cl' O. 
despozns . ~!)m o I>agamcnto do /rotos o 
trtttamcuf.Q do t>rt\Çll.S... . . • • . . . • . . . . . )(): 130$000 

30:056$54~ 

60:000$000 

. Atldíctona:so: 
O rcsl.o 111!. cousigunçtio c o C( uo se co.Ioultt 

tlespondor uló o oucCl'I'IlillCUto do cxer· 
cicio, tondo-so om vist11 a dcspoza 
ccmhocido. · c ns ·cont:ts existentes em 
processo, càmo tn.m hem pa.rn. nttcndor
so {t conccssíi.o do cretlitos qne possam 
sol.' solicltátlos ]1ohis dilfol'ontes o.llhn-
dcgas .. .. ..... : .. .. . ...... .... . ... .. 70:94:3$458 110:000$000 -----

Cradito preciso.. . . .. . . ..... .. ........... . ... ..... . 00:000$000 
J.l rhnoit•n. Socçiío du. Contadm•in. dn. MR.rinho., 17 do setembro de 

IS!Jã. -0 contadot', Miallia.ç .fo.~d elos 8a111os (J(o·vrcllw. - 0 chore de 
:-;ccc;íi.o, /?calo <IC CnJ•val/w o So"'" Juairw.-0 1• cscrlpturn.l'io, Diui; 
11/)'onso Jl. !In oit1ll~. 

Exercício de 1895 

MINISTJ<JJUO Dli: MAIUNHA 

OFlMONTH,\ÇÃO fl U CltBOl'l'O l'I~~!CISO A' ltUBJliC,\-EYiilN'l'UA~.:S 

Crodito - Loi 
· ri. 26ô,dc 24.dG 

dezembro do 
1804. ···' ••.•• 

Dcsp6za uR'cCt i 1u' 
Pela Pagadol'in. 

daMarinlw. !\te 
abril do 1895: 

Com · )Jagamento 
de passagens .. 

Idem idom tlc aJu· 
das de custo •. . 

Idem idem com 
g r a t i ii. cu.çues 
pm• serviços ex· 
trn.ot'dinarios •. 

Idem iílcm com 
despozns nito 
pl'llvisi;n.~ ... , .. 

-· ·· · ······ ··-

5:015$978 

8:295$000 
i 

25:770$670 

27:78fl$009 

200 :000$000 

66 :8137$663 
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Pcln. Dclcgo.ci(l. do 
Thosom•o · e m 
Londres até j LL
nho do corrente 
anuo 

Com o pagamento 
de gratificações 
ao a omclaes 
que se acham 
om commissão 
na Europa ••.• 

Idem de passagens 
Idem de telegt•am

mas e do outras 
despezas fi não 
provistas • ~ •.. 

Pela Legação em 
Montcvidéo o 
navios· alli es
tacionados até 
junho do 1895 

Grat.Hlcaçõcs aos 
oll\ciues da at•
nuultt, o te . . . .. 

Pas:mgcn~ .•..... 
Ajmlas do.custo. 
'l'olegrnuunas o 

dcspozas n íí o 
previstas ..•.. 

'I 

Pelo. flotilha do 
Mntto ''orosso 
a t ó maió de 
1895: 

Ora ti llcaçõos uos 
ofllciucs.ila n.r
malla, etc .•.•. 

Passagensl •.••.• 

Pelo. distt•ibuiçiío 
feito. aos estados 

1:000$0000 
932$075 

732$828 

OO!J:l;<HO 
11:121$517 
1:000$000 

537$752 

l0ü.'j;3!30 
319.~240 

2: 664$\if;::' 

13:2ü8:j:B09 

tl28$600 

o approvadn. 
por a.viso 
n. IG!J A, do 25 
de jll.ncii·o tle 
1805 o m·otl i tos 
concedidos em 
virtude do dif'-
l'erentcs avisos ...... , ....... 32:232$00(', 

------
ll5:461$·175 

Addieiona-se: 
O resto da consi-

gnação e o que 
so calcula tles-
pcmlct• a. tó o en-
cerra.mento do 
cxet•cicio com 
pnssa.gons, aju-
das de custo, 
g r a t i n cações 
p o r set•viços 
c x t r aordino.-
rios, a ttend id:t 
tt impol'tancitt 
do ,10:000.~ pa1•a 
acq nisi~·ão de 
um prcdio ]Jar·u. 
a capitania do 
porto . c escola. 
do atwendízes 
no estado do 
Maranhão .... ······· ....... 42·1 : 508$520 

------
Annullação ••••• 

540:05D~DD5 
[j.fO: 000$000 ······· ....... 50:ji!Jü5 

------ ------
CJ'cdi ttD pt•eciso .• ····· ......... ··········· ... 340:000$000 

I" Sccçã.o da Contadoria da. Marinha, 17 1le setembro de 1895.-
0 chofo !lc SOCi,'Ü.O, JJcnlo de Cco·vallw c Souza Junio1•. -0 l" C\Scri
pturat•io, Dini;; A({ol!so R. da 8ilwt.-0' 'COntador, 1lfat!das José dos 
Santos em•caUw. 
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94 )..NNA.ES DÁ CA~RA 

Dos 1• e 2~ commanuantes da força dos 
gnard:ls da_Alfa.nde_ga, pedindo que seus ven
cuneatos :>CJ:tlll equ1 P<u':l.dos v. os dos officiacs 
·üe igual categoria das classes anuexas do ex
ercito e da a:raíads..-A· Commi~.;; ã.o Especial, 

··encarregada. dt~ c!o.ssttic2r as repartições fe
der-aes. 

11 . 183 C, ~e 2:') de setembro de 1893, deva ser 
res.tabelecJda a con>ersabilidade das notas. 
~~-"Os lastro~. b~tncarios que na fórm3. destl 

le1 !orem sub~mmdos. continua.rão ntt posse 
do ~o·..-eroo. que delles poderá dispõr coma 
recursos extraurdina.rios de receii:l.. 

AX:t. 2." Revogam-se as disposiçües em con
tral'lo. 

De Ga.ldino da Cruz dos Santos. cabo de es
quadl'a reformado do exerci to, pedindo uma 
:pea:;fio pelos motivos que atleg<~.-x Com-. 
míss::io d~ PenSões e Con~ . 

S. R. - Sala rlas sessües, 2 de outubro 
de 1SlJ5.-A.rth1!1' To"'res . 

Vão a imprimir os $eguin~es 

. Projec:os 

O Sr. Thomaz Cavalcan-ti 
pede QUe seja en .-i::u:l:l. n.o e!itudo da Commissri.o 
dePeusões e Contas uma. ;>etiçã.o de Con~tanç:l. 
Ephigeuia Coelho, filha legitima. do nnado te
nente-coronel Vicente Coelho, pediudo uma 
pensão. 

Fica. sobre a. 'Me;;a, ate ulterior delibera.çao 
o Seguinte 

l':ROJECTO 

N. 159 B-1895 

Pa;~~ce;· .<obre a e•nenda of{cl·ecid/.r., }'elo ,s, .• 
J.v ~lo Per-anJ.,, ao J'I'Oj~cto a. 1i:i9 A .• dest11 
a~wo. em 2• discus$<70, augmentm•.do os 'tlen
cblumtos r los ju:i::es seccionaes, . ~etiS :.ubsti- .. 
tv;tos e iWOcv,,·o.(lo;·es seccion11es · 

Para. execuçli.o (tos arts. e• e 7" 

I E' o segnin~e o a.ugmento proposto na. 
C!Jle,!lda. no proJ~to n. 159 A, sujeit~t á ;,.pre
Cl:l:ç;..to da Comm1ssã.o de Orçamento. 

d 
1 

. Ju1zes seccion~ es elo District.o . . . . . 
a e1 Federal, ~ta.dos do Rio de 

Janeil•o, Siio Paulo, Minas, 
Rio Grancie do Sut. Bahia . .• 

n . 183 C, de 2J de setembro de 1893:= 
O Co~gresso Nacional decreta: 
Art. L" O governo, Io~o dejlOis dQ. :promul· 

gaçiio da. presente lei, substituirá poJ.' apolices 
de ca.pital e j m·os - ouro - r!o valor nominn.l 
de 1 :OOO$.juros 4 "/ .. todo o lasr.ro e1fet.:th·a
mente l'iepo;:;ita.do ;l.té 17 de dezembro <.te 1892, 
pa.t'3. base tlas emis~oos baneM ias. ue\"(!lldO O 
mesmo lastt'o ser e<1lcula.do n~s · especi'"s em 
que se acuavam realmente constítu'idos na.
quellll. óporo e suhsi$tindo pal"<.~. es:e em~ito a 
convers:i.o realisado. elll Yirt11cle do (\eer,~to 
n. 823 B, de 6 ele ou tubl'O r1e 1890. 

O - ouro -ser á calculado :~ t axa ca.mbí:l.l 
:fixada pelo decreto n. l. 55:3 E. de :30 <1e se
tembro de 1893 ; e as apolices, ínclusiYe as 
r esult:\ntes àa conYet·são detormin:1.da pelo 
citado decreto de 5 d.e outubro de lS90, peto 
seu nlor nominal. 

§ 1.• As n.ovas apolices sel·io inscript<LS em 
nome do Ba.néo da Republicl\ do Bro.zil e os 
seu;; jmo:; escriptura(!os em nome dellc no 

. Thesouro, de-ç-endn esses jur()S, :;er ;,ambem 
convertidos em :tpnlices do typo admi1 in•H· 
~ado, logo (!M a sua. somma. atti nja ú, diffe-: 
l'cnç_t c·~~ i<ten te entre o v:J.to:- das nota.~ b;tn· 

.. carias em circula~:ão e o -:a.lor .nominal d:i.s 
apolices de c1ue trata. a disposi~:ão .n.uterio~. 

... . .. ···.·•· § 2." O Banco .tla.. Republic_; do Bra.zil, de 
accordo cóin :o governo, ftc:1 autorisil.do 'a. uti
li.sar ai:! apolices, a. que se refere •· a presente 
lei, emopel·a.ções t endentcs a constituiçi\o da. 
l'C$erva met.a.Ui~, logo que n:\ fàt'i:rili. da. lei 

Pern~.mbu.co e Pa.r:i. ...... : 16:000$000 
Juizes se~ci.onn.es dos esta!1os 

r.le Amazonas, M:~mnhiio. Pi-
:J.ulry, Ce;1.m. Rio Grande do 

.. Nol'te, Pa.rahyh:l.. Alagoos, 
Set·gipe, Espil'ito Santo, Pa· 
ra.nit, Santa Ca.tha.rina .. 
Goyaz e Matto Gl·osso •. ...• 

Vinte e um juizc" substi tutos 
Vinte e um )Jroetiratlores sec-

cionaes .•. .. . .. •.. . . .. •.•• 
5 •,! .. da. cobraw;a da divida 

acti \"a MS oiTicin.es de justi· 
ç;~. suppléntcsdc juizes ~ub
stitutos.e~cl'ivã.-.:s •1vs juizes 
fooeracs e •los · suppÚ:ntes 
dos juizes substitutos . . • . •• 

13:000800() 
21:000$000 

21 :00()$000 

25:000$000 
-----
. 9():000$000 

Serve de base '~ u !ti ma parce!Ja o orça.
mento t1n. receita ll:ua 1896, que pre,'ê na r u
brica.Cobrança. da d ivida activa (§ 40) a receit.\ 
de 500: 000$00\). O augmento é port:1.nto av11l
tado. supel·iot• mesml'l ao . do-proj~.cto n. 159 A. 
. Entretanto, '\\)t.'l.do como roi pelo Congresso 
o citado projecto, elev:mdo OS·· vencimentos 
dos mernbL·os do Supremo Tríbu)lal , ê logico 
e' de j:ustiça que se .a.ugmentem tambem,: os .. 
dos juizes so.:ciona.es, substitutcs ~· procu-ra; .· 
dores ~eccionaes. E<~. ate maior razão em ía- .·: 
vor dest~s, porqne, sendo a ca.risti~ da. vi~la( . 
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SESSÃO El\1 2 DE OUT"ÇBRO DE 1895 

motiv-o allegado, a mesma para todos, são 
entretanto maisexiguos os seus vencimentos. 

A commissão, porém, não concorda com o 
syste,ma das po1;centagens estabelecido na ul
tima p:J.l'te da emenda, sendo de parecer que, 
na votação, se destaque esta parte, que con
v-ém se,ja rejeitada. Fica deste modo redu
zra.o o :~-ugmento p1•oposto na emenda a 
il :000$ que, sorr,mando o augmento creado 
no projecto, perfaz o total de 16l:OOOS, isto ê, 
23 "/o de augmento relativamente â. verba 
orçada na tabella para a justiça federal, no 
exercicio de 1896. 

Sala das commissões. 2 de outubro de 1895. 
-Jotío Lopes, presidente.-Paulino de Sou:;a 
Junio1·, relator .-Beneclicto Leite.-lliayrinh. 
-Au[!usco Severo. -Lau1·o lliiilleJ·. 

São tambem augmentados os vencimentos 
dos juizes seccionaes, seus substitutos e pro
curadores seccionaes, do modo seguinte: 

Os juizes seccionaes elo Districto Federal. 
estados do Rio de .Janeiro. S. Paulo. Minas 
Geraes. Rio Grande do Sul, Bahia. Pernam
buco e 'Para ter·ü.o mais 2:0008000. 

Os juizes seccionaes dos Óutros estados 
terão mais 1 :000$000. 

Os juizes substitutos t"erão mais 1:000$000. 
Os procuradores seccionaes terão mais 

1:000$000. 
Os officiaes ele justiça terfí.o 1 o;., da co

brança da clivicla activa, além das custas do 
ragiment(l de 2 de setembro ele 1894, e po
dendo accumular os cargos de continuas e de 
/Jo;·te:,·os. 

Os supplentes de jaizes substitutos nas cir
cumscr·lpçües fMaraes perceberão 2 "f, do 
producto da divida activ-a n.rrecad:tda. 

Os escrivães dos supplentes dos juizes sub
stitutos tet·ão 1 °/., da cobrança tla .div-ida 
activa. Os esct•ivães dos juizes 1ederaes terão 

·mais 1 "/o sobre a arrecadaç;.ão da divida. 
-Nilo Pet;anha. 

N. 206- 1895 

Auto;·i.wt o !JovenM a ab1·i1· no cM·rentc CjJCl'

cicio ao 111J:niste1·io das Relações E:~:te1·ion:.~ 
o CI'C(li.w sttpplementr.w de 19:500$ â verba 
n. 1. do art. 3•' da lei n. 266, de 24 ele dc
:;çm.b1·o rle 1.894. 

A' commissão de orçamento foi presente a 
mensagem do Sr. Presidente da .Republica, 
com data.,de 12 do corrente, enviando a ex-

. posição. dõ Ministerio das Relações Exteriores, 
na qual demonstra a insufficiancia da consi
gn:tçãó que lhe foi votada para despeza inbe
rentc á rubrica primeira no vigente exercício; 

o, a~sim, o ~esmo Sr. presidente solicita o 
credito de 19:::>00$ com esse destino. 

. Tendo e::caminado a natureza do. despeza 
amda a sat:sfa_zer e recl'llhecic1o pelo seu de
talhe ser mu;spensavel, a commissi.i.o é àe 
pare~er que seJa adoptado o seguinte projecto
de le1: 

O Congresso Nacional resolve: 
A_ri:igo unico - E' o gove1'no autorisado a 

abrn• no corrente exercício ao :\Iiniste1'io t'las: 
ReiO;çõe~ E:o::t~riores o credito 'iiupplementar 
de t9:oOO::;; a verba n. 1 do nrt. :3·• da lei 
n. 266, de 24 de dezembro r1e 1894 revo
gan\lo-se as disposiçõ~s em contrario.' 
. Sala das commissões, 25 de setembro de 1895. 
-.Torro Lopes, presidente.- F. P. J.Io.!Jl'ink, 
relator.- .thrfJttsto Se;;em.-P(mlino de Sou:;(~ 
Junio;·.- Benedicto Leite. 

DE~!OXSTRAÇÃO DAS DESPEZAS EFFECTUADAS POR 
CO~TA DAS l" 2" E 3" COXSIGN"AÇÕES DO l\IA.
TERL-\L DA RUBRICA l~DO ART •. 3° DO ORCA.-
:IIE::-\TO DE 1895. • 

1." consignàçtTO 

Despezas autorisatlas 

Encommcnda de o~jectos para o 
expediente da secretaria ..... 

Frete e remessa desses objectos .. 
Folha. das despezas da. secretario., 

nos mezes dejaneiro. fevereiro 
mar('o, abril, maio, junho e 
julho ........•.............. 

Gratiftcaçií.o por trabalhos auto-
graphicos ................... . 

Coropr:1 de almanaks ........•. 
Acquisição de seis pastas de mar. 

roquim .......... ··"··· ..... . 
Aluguel das linhas telephonicas 

5:587::;615 
:366$94"1 

5:394$080 

200$000 
600$000 

2108000 
137$500 

12:495$140 
Credito............... 13:500BOO() 

Reserva •...•.....•..•• 

2" cons;gnaç,io 

Despezas autorisadas 

Revisü.o do relatorio ..........• 
Impres:>iío do relatorio ......•.. 
Fornecimento de collecções de 

leis, r1e janeiro a junho ...... 
Publicação do expediente no 

Diario 0/fici.ol, no mesmo :pe-
riodo .....•...............•• 

Credito .......... • .. ·•·. 

Reserva •.. : .......•... 

1:003$860 

I : ,!()08000 
10:500$000 

700$000 

203$100 

12:80:3$100 
l4:000$00G 

1:196$900 
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Despezas autorisadn.s 

Publicação do expediente (rela
_.torios consulares) no ])im·io 

Official, no pe1·iodo de janeiro 
.. a junho ........... •. .•••• ... 

· Credito ..... .. .. . ... . . 
1:794$100 
3:00%'000 

Reset•va. . . . . . . . . . . . . . I :205:!;600 

t~uaeta secção da 3ecretaria de E:;tado d:ts 
. R!!laçües Exteriores, 12 de setembro de 1:395. 
- O director, Lv.í: LeopaZ(lo Fenumde~ Pi
nit.dl·n. 

rante no rioPa.rnahyba ao da Tutoya, no es-
tado do :Maro.nhão ; 

3" tli5eussií.o do proje<:to n. 134 B, de 1894 
autorisantlo o governo a.contractar com queni 
melhores vantagens otrerecer o serviço de 
uma '\"Í:l{;em mensal na linha de na:vegaç~o 
entre o~ portos de Corumbit, S. Luiz de Ca.s
~ere5, ?.Iira.nçla e AQ.Ui~a.uana, no estado de 
Matto Gro~so; 

l" discmssão do projecto n. 101, de 1895 
autoris;mdo o Poder Executivo a. reverter ~ 
1• clas~e do exeTcito o tenente refot•mado da 
at·ma rle ca~a.l!aria C:trlos Augusto Gogoy; 

1 ;• dlscus;;ao do proJecto n. 94, de 18\)5. au
tOt'is.1.mlo o go-ve-rno a ma.nthr construir so
bre o rio S. Funcisco. urnn. ponte li!tando 
J.-azeiro, n:J. Bahia., a. Petrolina, em Pe;'na.m-

0 '81·. Pl.·esidente- Achan.tlo-:;e buco; 
adeaut<tda a hora. designo para amanhã ~ 1" discussão do pt•ojecto n. 215 A, ue 1895, 
~"Uinte ordem do dia : conferindo o direito;\. aposentadoria. aos func-

VótaÇiío do projecto n. 175 A, de 1895, a.u· cionarios u:• Inspectorh. Ge~'al.de Saude dos 
· torisando o Poder ExacutiTo a. pagar ao ~ortos da Capital Federal e aos das iuspecto
Districto Federal o saldo da conta do gado r1as de sa.ude dos portos do;; estado$. · 
compr:.v1o e fornecido por sua autoristLçiio á 2'' parte (á~ z l/2 )loras ou ant~s} 
populao;r.:o do ni,tricto Fede1·al em 180"2 {:~· 1 
di.!:~us~ão ) ; . · Conti:maçii.o • <\ 3" discuss.1o do pt'ojecto 

n. \JG • . \ie tS';.iõ, teg\,l.Ia.ndo o estado de sitio; 
1.··~ P•"·r;te· , at·e· ~ J,l'!. ,i1. o···1·as, ou "nte· s.· ., " - - ~ · routinuaçili> dá j" discus;;ão do pt•ojecto 

.. Continuação da. :?.> discussão do prqjecto Jl. s:~ B. de 189.3, au.torisando o Poder ~e
r... 174. de lS05, orçando to recoit<l.geral d;1. .cnttYO :t c:ontracturcom o en!!enl1eiro Avres 
Rep~bHca Jlll.l 'a o cxet•c!cio ele 18!iú ; P•Jrnpeu Carmlllo o Sott7..:.t 'é J,•s<i :l.ugusto 
· Continuação da. dise:uss:ro unica tlo pro· .Vieira, ou com q'le!n melhores vautagens 

jecto n. 5i. de 1895. m<Lntcndo em suu. }Jle- oiTere<:er. :t constl'\1cça.o, t1so e t:oz , de um 
nitude o:> direitos conferidos aos estados pelo I'<lfll;ll!~rreo da. es-.,Ção de Sa.popemba á ilha 
.art.- 64 <ln. Constituiç:ão sobre as terras Je- <lo t";ovet·l~adot'. e outros melhoramentos, nas 
volutas situadas nos seus respecti'\'os tet•riio- conrli<;:loes que indica; 
rios, e dá outras p-;.•ovidencins ; S• di$eus&to do projecto n. 20!, de IS94,de-

I~ di~cU:'são do projecto n . 90, de 1895. clat'<liHlo extincta a dívida. em que ficou para 
tlividilldo o territorio da Reoubllca cu1 oito com :\ Fazenda Nacionn.l o fa.llecído coronel 

. ci.I'cumsct•ip<;:úe>, en;, calta uin:~. das quaes do exercito Wenceslào Freire <le Carva.lho; 
cr&a. um banc.o. para auxiliar as industria.s :~" dii;cu~:;üo tlo pl'Qjecto n. 160. de 1895, 
agriccla, P•\storil e conucxas, . conforme o f)eclõtr-n.ndo periencer a <o dominio (\0 estado 
regimeu que adopta. ; · rlo P•n-;~ diver:os proprios na.cionaes. (Redac-

2'• discussão do pro.i ecto n. 39 A. de 1 8!)5, •:iio ptwa :; ' uiBcussiio das eméodas da Camara 
determir.<llulo as condicões ·1e acquisiç{w dos dos Deput:v1os ao projecto do Senado n . 105, 
direitos de cidndão brnzileh·o. com voto em de JS9-LJ 
separado J o Sr. Martins Costu. junior ; i" discussão do prQ.jecto 11. SQ A, de 1895, 
· 2'· discus~ão do projecto n. 93 A, de 1895, opinando no sentido (le nã.o ser appwvado o 

autorí$a.ndo o Poder Executivo a mandar proje~cto n. 89.deste anno, que substi~ue pelo 
constr ui!' um ramal do prolonpamentu da Es- c;uc a elle acompanha a talJelh F . anne:x:a. 
tradaii.e Ferro d<~ Bahia, de S(l.nto Antonio da.s iJ. Colholklàdio das leis das Alfa.nuegas e )fesas 
Queimadas ou de outro ponto mnis conve- de Relld<~s Federa.es. 
nienta, á ''illa. do 1\Iorro do Cha.péo; l" discussii~ do projecto n . 193, de IS95, 

·: · 2•·di:;c:ussão do pr0jecto n. 140 A .• de 1895, a.utorisando o Poder Executivo a. reformar 
autorhando o goYerno u. confim1ar no pri- os estatutos da. E:;~ota Polvtechnica do Rio de 
meiro posto do e:cercito tortas as praças com-. Janeiro. de accordo com o 'projecto formulado 
missionadas nesse posto atê 3 de no-vembro de pela r<!specti'Vll. congregacã.o em ll de maio 

.. ' 1894; - . . ··.· . · . , . . deste n.nno .• cprn as .restricç_ões que· indi<..•a.-; .e . 
· ·· 3 .. ·discus..<iio.d0-:projecto ti. 134 A. de 1894, (\ nomear eifectivos, independente de·concttr-

.. au:torisanão o·goyerno a. .contractm> .com quem ~o, nos ter·mos do art. 311::1 do decreto n. 1159; 
· melllores vantagens ofi'orecer o ser.viç-.o de do 3 de .dezemlJro de 1892; os lentes substi
lJa.vcgaçãO dos portos de S. Francisco e A.ma- tutos que na. teferida. escola exercem interina- > 
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mente o m3gisterio ha m::üs de lO annos, ~em 
interrupção ~~lguma ; 

l" discussão do projecto n. 189, de 1895, 
or!!~uüsando o estado m:.üor do exercito, a in
tendencia ger::tl da guerra e da outras pro
vi\leucips; 

la discussão do projecto n. 132, de 1895, 
tornando extensivo ás pra~us da Br•iga.da. Po
lici:ü da Capital Federel e do Corpo de Bom-
1Jeiros, que se iuutilüsa.rem (1urante o tempo 
de praç.1., o direito. de que gozam as praças 
do exercito e armacla.. de serem recolhidos ao 
Asylo dos In-.alidos. 

Discussão unicl~ do projecto n. 231. üe 1893, 
ele,·anclo a !00$ mensaes a pensão de que 
goza, D. Cortstan~;:L Leopolt1ina de Albuquer
QUe. vim·a. do capitiio Fl'ancisco de Paulo 
,\lmeida e Albuquerq;:e; 
Di~cussã.o unicn. do projecto n. 221 A, de 

lS<;H, conccclcnuo a D. Cyrilla Rodrigues da 
· Silva, viuva llo Dr. Frn.ncisco RodL·igues da 

SilY~'I.. lente da Faculdade de i\Iediciua da 
Bt\llüÍ, a pensão n.nnu:tl de 2:000$000. 

Discussão unic:a. U.o projccto n. 118. t1e 1895, 
r•)Yertentlo em favor de D. Florinua Mcnna 
Bn.rreto Ferreil':'l., viuva do marechal de 
campo Gaspa.r Menna Barreto, a. pensü.o con
cedida a D. Balbina Carneil·o da Fontoura 
Mennu. Barreto. 

Luiz de Andt•ade, Cornelio da Fonseca,, Lou
renço de Sá, Medeiros e Allmquerque, Miguel 
Pernambuco, Gonçalves 1\Ia.ia, Car-los Jorge, 
~ernanües Lima. Araujo Góes. Clementino 
no Monte, Roch~1. C:tval~nti 1 Octaviu.no Lou
reiro, Olympio de Campos, Menezes Prado, 
Gom•eia Lima, Gcminiano Brazil. Zama, 
Sa.ntos Pereira, Augusto de Freitas, Neiva, 
Milton, Francisco Sodré, Tosta, Manoel 
Caetano, Aristides ue Queiroz, Eduardo 
Ramos, Paula Guimarães, Vergue de Abreu, 
Leovigildo Filgtteira.s. José Ignacio, Ro
drigues Lima. Tolentino dos Santos, Se
bastiiio Landulpho, Marcolino Moura.,Athayde 
.innior, Gn.ldino Loreto, Antonio de Siqueira, 
Serzeüello Corrêa, França Carvalho, Oscar 
God.oy, Alcindo Guanabara., Americo de 
Mattos, Lins de Vasconcellos, Alberto Torres, 
Belisario de Souza, Erico Coelho, Fonseca 
Portella, Euzebio de Queiroz, Nilo Peçanha, 
Agostinho Vidal, Ernesto Brasilio, Barros 
Frauco Junior, Sebastião de Lacerda, Pau
Iino de Souza Junior, Mayrink, Campolina., 
Li.ma Duarte, Carvalho Mourão, Vaz de 
Mello, Chagas Lobato, Gonç:..1.lves Ramos, 
Luiz Detsi, Fe1•raz Junior, Fortes Junqueira, 
Fr<'l.ncisco Veiga, Alvaro Botelbo, Leonel 
Filho. Octaviano de lririto, Lamounier Godo~ 
fredo. Ribeiro de ·Almeida, Ferx-eira Pires, 
Cupertino de Siqueira, Rodolpho Abreu,Pioto 

Levan.ta-:>e a. sessão ás 4 horas o 15 mi- dn. Fonseca.Artlmr Torres,. 3'1anoel Fulgencio. 
nut<•S. O!egario Maciel, Paraíso Cavalcanti, r.r<ttta 

~Iacllado, Linrlolpho Caetano, Carlos das Cha
g;\S, Costa. Machado, Francisco de Barros, 
1-'aulo Quei:·oz, Ca~emiro ds Rocha, Almeida 

111" SESSÃO E:.\I 3 DE OU1TDRO DE 1896 

l'residenc:a. dos Sr.~. Arthw- Rio:; (:1° 'lJice
z:res:dente), Thoma~ Delfi:no (i" sec;·~t~do), 
Rosa c ::J:lva (p1·esidcnte) e A1·tlmr 1~ws (1.0 

'!J:cc·pl·c~iclentc) 

Nogueira. Dinu Bueno, Gustavo . Godoy, 
Adolpho Gordo, Bueno de Andrada, :Moreira 
d~'l. Silva., Padua SaUes. PauHuo Carlos, Fr,m
cisco Glicerío, Furtado, Hermeuegi!do de 
Moraes, Alves de Cn.st.r·o, O.-idio Abruntes, 
Xavier· do Vn.lle, M\l.'i'iano Ramos, Lamenha 
Lins, Almeido. Torres,Brazilio da. Luz, Lauro 
M:1llel', Paulo. Ramos, Fr3.ncisco Tolentiuo, 

Ao meio-dia procede-se t'~ chamada, á q?-al Emílio Blum, fonseca. Guimariies, Martins 
l'espondem os Srs. Rosa. e S!lva.,Arthur Rw.s, Costa., Marçal Escobar. Angelo Pinheiro, 
Tllomaz Delfino. T:tvares de Lyra, Alencar Pereira da Costa., Apparicio Mariense, Riva
Guimarães, Sá Peixoto, Lima Bacury. Fiieto davia Corrêa. Victorino Monteiro. A'.1reliano 
Pires, Ga.briel Sa.lgado, :Ma.tta BaceUar, Tl~e?· Barbosa, Pinto da Rocha, Vespasi::tno de Al
touio de Brito. Carlos de Novaes, Br1c10 buquerque, Francisco de Alencastro e Pedro 
Filho Holl~ntln. de Limt'l., Bene1icto Leite, Vi- Moacyr. 
veiro~, Luiz Dominaues, Costa_ Rodrigu_ es.. b -~ d ~d Ch t A re-se a sessao. Gustavo Véras. Edu:.ndo e .Berre o, r1s l-
no Ct·uz Anisio de Abreu, Nogueir·a Parana- Deixam de comparecer com causa partic:i
gua, ArtllUl' de Vasconcellos, PiresFer reiru., pada. os Srs. Costa .Azevedo, Coelho Lisboa, 
Frederico Borges, Gonçalo de Lagos, Thomaz Enéas Martins, Augusto Montenegro, Torres 
ca.va.lcanti, llrlelbnso Lima, Joii.o Lopes~ Portug:ü • . ·Pedro Borges, Helvecio Monte, 
Francisco Benevolo, José Bevilacllu&, . AU- Cunha Lima, . Chateauln•iancl, Arminio Ta
gus~o ·. sever.ó, Francisco Gurrret, Jun- vares, Marcionilo Lins, Dyon\sio . Cerqueira., 
que1ra Ayres; ··silva :i\'Iariz, "Trindade -Flavio de , Araujo. Pa.ranhos r.ronteuegro, 
.Jose Mariano, Artllur Orlandô; Tolenti: T<n·q un.to Moreirt< 'Jósê Car-los~ Silv<_vC•lstro. 
no de Cat>va.lho, M:ll·tins Junior, Pereir:a. de .Julio . S<tntos~ Po1~ce de~ Lc•!n, Urb<J.)i~ ':l{;~r
Lyra, G(l.spar Dl'Ummond, Coelho Cintra, :con•1es, Almel(1a l~omcs, LilU~nlpho c. e M.t-

1;) 
Cám:\1':1. V. -,..~ 
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galhüeo. Joiio· Luiz, Monteiro de Barro~. João 
Penido. Yal!a.ilares. Tl:eotonlo de :\Ia!:alllii.es, 
Si.m5.o da Cunha. Ln.rn::n·tine. A! t'l'f~do Ellis, 
Domingues de Cn.ste0. Cincinato Braga. Luiz 
Adolpho e Caraccíoln. E sem causa pa.rtíc:I
'l)ada, os Sr~. Clet:o N"nne:;, Domingos de 
Mor".1es, Co~~'~ Junior, Vieira de Moraes e 

··Alberto S:•lles. 

mos a~ nosso.s forças -para campanhas e$terei~ 
e fechamos oR olhos ih questão magna, 
sinii.o a quesüi.o unica. cuja solução im
põe-se inHLudivelmente. pois q:1e se não 
:t sohemos seremos Yictims.dos pela. mi· 
seria e com n. miseria teremos o ataque 
tal ve1. d:t nosso, so bertl.ni.a. o . sacriti.cio tris
ti~simo da nos~a naclomtÜ1hlde. (A..paiados.) 

E' lida e sem dcb;tte approvadn. a acta, da Temos o.tro.vessa.do. e est1.mos inteli1.mente 
sessão antecedente. :J.ind:~. att1-a'e~::!a.ndo, ·tristes periodos <le a.gi-

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não ha:van(lo numero :para se votar a. ma
teria indicada na ordem do dia, pa>sa-se ti 
m:tteria em discussão . 

t~tção ; o põliz tem cst.adC> e està ainda di•i
dido e:n gr;.tpos que não se combatem só com 
o pa.!avl'~, mas que frequentement e te:n r e
co:·rido ás armas. Nilo careço de dizer. Sr. 
presidente.que posi<:rto tenho assumido nessas 
luctos e presumo tambem que ni:i.o preciso 
atrirmnr neste momento que mantenllo essa 
mesm(l. posic;S.o, mas creio que me e licito di-

<:? §r. l:CJ.•ic~J ti;oeU3.o {pe!a ordc_m} z?~-q~1e nesb Cl,~e.~ti.i? nrio _pód~ l;a:1e~ :p~r~: 
-\· .Ex. Sr .. prcstdeme. a.cabade :tnnuncw.r d,uo, .. ~;~~u~;,o .e•e_l~~>er ora:~-elros. ~. 
a continuação do debate sGbt•e? projecto qu~ ; prQ0~1 ~"'zaç,-.? qu_c ~~t.~ em c~u, .• e ell~-= 
orca t\. RE'ceitt_1 Geral da Republtc<t,e en venho l.u. r~n.o. ':;~ dls~:nço~~ e as luc·t"t~os. pa.r ul 
pedir a V. Ex. que consulte(' Co.mn.rn. a.ftm d~-.~ q,te_:;u P~:Lm ~'~no~ent_e "~' trego~s~ 
de ve1• si me concede a ur-~·enc!a.para inter- p~ra CODJ1mct, . .men .e.con~tderarem, em_ p1o. 
romper a ordem do di:t. por espaç:o de meia. ~ler~~-q~e P'!de ::L:ffe_c,ar <t mde:pcn"enctn. e a 
hal';'., ~fim [1e justificar um J•rojecto de lei de mt~dnd.l.Lle cw. Patrw.. . 
"'ran~le lnteres~e · econotúid-tinànceiro par:'. s. Nao quero ~~om pal<wr;1~ 1mpeas:1das _ag
Uniiio, visto como se t1·a.ta. ne.>-te momento de gr:_w~~r· .~ ~:t,;L~~ de t;;s,:.::reu.no •. e~n qu~ esl<:- . ~ 
01-çar a. Receita Gera.t dos Estados-Uuidos do Br.1z1~ I vp"blr~a.~O- . c.1.10 mULtas vezes vtStL 
Br·a.zil. " · · q_uc ~:w :'IS '[lropnas l!ttlanas de lleput::..llos e 

·\qui e~tá 0 m~>n re~uerimeuto. scna.-1ol'oS da Rep-..lbllca que :..:r:mam as pcs-
- · ·· . • Y. . soas dos QUe na Enropa deseytm e Iuctam 
O SR.. l'REs!D'&Yl'E - O l'cqucr1mento do pela. subversão das inst\tuiç:õ<::~; mas penso 

no1)l•e <'epu~ado fica so~rc a Me,;a par:\ que que niio cur:1priria o meu dever si· n;J:? 
logo qu.e h!lJ<J. numero SeJO. o. Cam~r<:. consul- procurasse t ornil.r tiio claro quanto me e 
tatlo.. possível. que a now1 situação Hn<Lneeirn. é 

o SI~. El:lco COELHo-Como semp1·e, suo· d<LS m:.üs r;ro.ves que se possa imaginar. 
metto-me á. r"'s.oluçuo de V_ Ex. (.1partes-) 

E" :mnunciada n. continuaç~o da 2" díscns· O Ss.. G.\SPAit Dn.u)nro~;D - Niio é uma. 
.. ~lo do IJl'Qjecto n. 1 i.J, •le JS05, orcando o. situaç,uo perdida a nossa . 
Receit<>, Geral d" Rermblica IJ:wa o exerciGio uM S!~. DEPUT,\DO-!\iio está vendo como o 
ue 1896. Sm ·[Jea lo . 

<O> Sl.·. _il.i c É:n.do Gu~~nabara- OStL ALCIXDOGliAXABARA- Ah! o Sargen· 
Si tivesse algumaautoridn.de para dirigir-me to! Tiio mal jrrlgauo nos seus intuitos e tüo 
a Camam dos Sr;;; . De}Jutados ... forrado de ru.zão! Nada l'ecele o nobre clE:J)U· 

o s1t. ERlCo CoELtw-Tmn toda a autori- to.do: nfl:o ha ningucll) tii.o solidario com elle 
uade. como o humilde membro desta Ca.mam. Do 

O SR. ALcr~no GuAxAn.'..RA •.. e :~os bra-
ponto de vüta politico. sô tenho que censu
rai-o !JOl' não ter ainda. mai~ clarament e as
signalado os perigos reaes que cercavam n. 
situação que nascia. 

0 SR. FREDE~UCO B ORGES - MO.S foi prO-; 
phota. -

. zileiros, eucetarh1. «s li:;eiro.s ooser\·açües r1ue 
me.:proponho f<l.zer sobre o Or~amento da. 
Receita, dirig-indo a. t odos os que sentem 
realmente o amor da Pat ria, a todos os que 
querem realmente manter a independencia, 
a autonomia e a integ1·idade do ]laíz. um ap- O. SR . ALCl:-il'JO Guà:lA.UA.RA ::-:-E exacta
peTlo Jll\,!'a. que, da<1a..s t regoas às nos..."lls que.:.jmente, si ~S3e So.., gcnta tem, comosupponho, 

-~ · r~ll:ü; -in tim<tS. ·:ttmntasse:nu 1·a . a. · triste ·si- n .. ~<imma de pa triotit>ID o, necessal·io. para. en
tuac1io financeil':J. em ·que· in!~l.izmente 110s tr:steceL'-se com às compEc:iÇões politica.s que· 
-achamos. ·· ~ . . se cr·eam em seu :p::tiz, (leve estar muito pouco 

Sl· .• pl'e<:iileute, nos gastamos as nossas contente de ~e1· ~ido. tü.o bom prot)hcta ·em 
ene1•gias ein lucta,; improdtJctivas ; desvi<.1- t ão má horu.. (AJJaiarlos. ) · · 
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~Iús eu di;ôa, Sr. presidente, que a nossa outroaecurso para salclar rlcficits sinão em
situação financeiJ:>a é gravíssima., e evidente prestimo e:x:teJ.'no ou interno. 
é flUe o n[o digo por vez de fitzer opposi<:ii.o. A 15 de novembro de 1827, fazia-se a. pri
porqua.nto inepcia seria attribuir ao governo meira emis~ão de apolices no valor de 13.497 
de hQje malef; que nem siqUel' datam daRe- contos e já era ieita. -para salllar de(tcits. 
publica, siníi.o dos primeiros dias do imperio. Estava achado Oci~ecur:so e ninguem se deu 

O SR. Emco CoELllO-A politi.ca. financeira ao trabalho de procurar outro: de 1828 a 1882 
dos emprestimos vem de longo. fizeram-se 45 emissões de apolices no valor 

O SR. Nrr.o PE.-:AXHA _ Contra.himos em- total de 401.597 contos,dos quaes foram appli
. cados a obras de utilid:tde gerai, estradas, 

prestimos para pag-ar di >ld;ts. Voltamos a caminhos de ferro etc., apenas 23.140 contos! 
essa. politica. Não sei si é a. melhor. O uitimo Em 1889 a. divida interna montava em 
cmprestimo foi um desastre. 543.585 contos. 

O SR. ALCL.'\DO GuANABARA.- EITectiva-~ Temos nós, porventura, melhorado <t si
mente. dois annos após a nossa independencia tua.ç;io ?, 
contrahiu-se o Pl'imeiro emprestimo na praça. · Infelizmente, não. Aggravamol-a ao con
lle Londres. Em 1827, novo emprestimo ele- trario, porque não só continuamos a :politica 
va.va. tt nossa divírla a .:!.: 2.05•1.4fi:~. Taes em- imperial de contrahir novos empre.stimos, 
prestimos destinavam-se a :pagar a Portugal corno I>Orqne ainda o I>roseguimos não amor
o resgate d :l nossa. independencia nominal. tisando a divida cre5cente. Demais, temos es
De então por deante! contrahiram-se na praça tado semi>re com um cambio miseravel que 
ile Londres nada menos de 17 emprestimos, torna · o serviço dessa divida em o nus quasi 
de moL1o que a nossa divida externa elevaya- insuppcirtavel. 

' se em 1889 a.:!.: :30.415.698. · A Camara póde apprehender a gravi<lade 
A sabedoritt dos governantes não descobr·iu da nossa. situação pala in~pecção deste quadro. 

Emprestiroo de 1883 ....................... . 
Idem de 1888 ...•........•..•...•.......... 
lrlorn ele 1889 ......... ~ •••.•••••••••.•••••. 
[dem de i8~l5 ...................•..•....... 

Dividu. externo. ....... _ ... I A r1 ue se pô:lc atlclicionar o ernpl'estimo ua 
Oeste tle :Minas, garanti<:io pelo Estado ..... 

.t3.765.400 
» 5. 7G~. 100 
» 19.122.800 
>J 6.000.000 

A: 3·1. Ci56. 800 

4.000.000 

Total............................... ;t; 3S.G56.800 

Ott em papel moeda ao cambio de 12· 
c~ 2o$OOO).. . • • • • • • • • . • • • .. • • • • • • .. • • • • . • 77:3.1 :3s. ooo::;ooo 

Ate:3l de março de 1895................... 53"1.808.000$000 
Divida interna ........... Ernprestimo interno autorisaclo pelo decreto 

n. l.97ô, de 25 de 1't:vereiro de 18U5....... 100.000:000$000 

Total ...................... ~.... . .... 634.81)S:ooosnoo 
Duvida flactuante........ .. •. .. . . . . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . 6.517:500$000 

Total geral da divida ................. ; .... 1.414.461:500$000 

A nossa. divido., como se vê, a.ttinge a ele· O serviço da divida. externa exige, como se 
vn.da cifra de 1.414.461:500$, algarismos vê deste mappa. annualmente, ~ 1.865.128, 
redondos. que equiv~lem ao cambio ele 12 d. por 1$ a 

U:~~I DEPUTADO dá um ap.1.rte. 37.302:5~0$000.. . . . . 
' ·G · , E' nos<::a O serv1ço da d1V1d;t mterna ex1ge para os 

.0. Sn .• âLCI11<'n? UANAB,i!!.A.- aO nlO- emprestimOS em OUrO 20.335:400$: para OS 
dlV!da . . _ act.ual, -.e o qu~ uevemos . ~ ., es' sa emprestimos papel, 23.,_361 :612.$· ; isto é, 

,~ento em que estou · falla.ndo. E 51 " · · só a; - nossn. divida _- absorve - annualmente c:' 
: c1fra accresceD:i;<\rmos_ o pa.);lel. moeda d~ The- 80 999:572$000. ~ ·· .. ·.. ·.. .. · • 
souro, em cn'culac;.ao, na.1mportancw . . de · . . - : . .· . 
367 .458:62-S$; chegaremos a. apurar um total . Accrescentemos a.. 1sso ~ · onus. que nos e 
de comp1;omissosna valor de 1.781.820:152$000, l1m:posto :pela ga:l'ánt1a de JUros as estradas 
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rle f'IJ't'íl e qua d~r.nrni'iJe a~sim : em OUPO, 1 r;;u'l!.!l t ias de juros 
22.1~%:~40~; em papel, 4.29i:clli];:;'l5-1. . tr:td<15 de r~rro; 

us es-

}.ccentu~mos llesde j;j, qup n;·ss:~ :.1Xul
bii<J. ~o:nm:1, que somos Jorç <~do~ a lJa.gotl' 

··em ouro. a. clifierenç<l de cnmuio cntm J'Or 
4-L35\J:051:)184. E note-se qno niio incluo 
nes~l~ calculo o que onviamns paru. a. Eu
ropa pal'i\. pttg<tl' o material do exercit<'. rla 
:trma.d<t. )la;·a ;)~trcctla:\ Je leero, l)Ol'tc;;, etc. 

.Mus devemos accres~cntar a es~as a,s des
pezns furç:aüas as quo, nem por serem impro
ductiva;., stio menus torçadas : 

Pen$ues .. . ...............• 4.i24:40!$ri5! 

Em oul.'o (i 1.109.212. cum
c.'tmbio par, \J.S40:S05$S!fJ) 
cambio lle lZ ........... . 

Em p~tpel ..•..•.....•...... 
Peosües ...... . ........... . 
,\ pnsen.tadoriM ......•...•. 
Repartições extinctas ...... . 
Empre~timos rlo Pia.nhy, 

:;erglpe ·e da Associação 
Commercl::l.t. •.•.•...•... 

22. 184:240$000 
4.29i :401S054 
4.724.:587~000 
3.ti00:549~000 

500: 000$0Uú 

I 

517:964$&)] 

:{. GOO :Sc!QSOOO G(tranticlos pela Uni[( o e 
500: OOUS.\I{l() 

Aposentarlorin.3 •............ 
R e parti~'õe;; ex Gi nc •as ..... . 
l::mpre~tirno do Piallhy, de não pa.;os por elles : 

Sergipe e da A~~ociaçiio Totn.l das dcspezas torça-
c ' l -A- 96.1.'•r1Q j " - 1 3'3"'0- 1 ommercw . . . . .. • .. . . • . . ·h' ~ ... <.;;.. u das. . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . 11 u. So-.: 1 :., v• 

. - Il!zí·!ia rla 1·~nda. a·luo:u:teh'J. 
E ter~mos aõsim cllegadclo u. cpnclusao dle (I890_ 18g4) ............. 10l.57l:U32.~000 

que a Uaião é íi:lrçada a espenoel' annua- --------
mente só com es;;a. Ycrba. onde não ha e:;pe- S 11 44.7!7::319-?054 
l'a.nç;t de se obter reducções, ;1 enm·me cilb. a ' 0 • · · · .... · • · · · .. 
<le 110.85-!:313:';054. Eis :~qui a sítn:~çio. Slelb não énma trh;te 1 

Or:t, a C<trnar:n. sabe que a maior, a mais si tua.ção, si ell<> não bast<1 p:>r<1 a.li1l'mal' ll
1 

importi:mt.e, por assim <iizer <t unic:.t. fonte de no,:.so patriotismo e <J.egpertar as nossas <1-dOl'· 
:ran•!a quo os Esraclos deixar.~m iL Uniii.o. foi menw,das energias. cmão é que somos como 
o. rendo. a.duaneir:1, o ~mposto de importaçlí.<l. o indio que quelml os remos e ueix3. a canGa. 

· · Poi~ bem. a.· media da renda ad.uan<'irn. no vagar :pein. correu te que elle não sabe onde 
qninqueni\J de 1889-1893 lbi de I.l:-!.501 :279~ conduz. 
~a; de. qui.nquenio de 18gO-l894,li3U)Ol:G50S 
Tomando pot' base cs~a médiCL n:w.is fa.YtH':l\'el, O SR. Ermo CoEr.no- v . Ex:. nii:o n.rgu-
ve a eam~tr<t quo rest<L ;1 CulJ.o um su.ldo de ment:l com •• renda ev('ntual. 
cer~a ele 43 .1;00:000$ c que e com iB.;o que O SP •. ALCJ XDO Gu.\X.\R\ J{.A-A rend~. even· 
ha de elh mn.nter o exercito. a armnr.Ia. a tuo.1é por demais i n~h:-nilicante. E ucOIDl1tlro 
diplomacia, o fur:ccionalis:no. a despeza. irreductiv<:i :\. m:.tior renda que 

Serviço da divida externa : po.;suimos. 

Emprestimo t1o 1SS3 . .. .. ..... .. 
Ide1n de l SSS ................. . 
Jr1ern de 1889 ...... .. ......... . 
ldem de 1895- ................ . . 

"' 2-'55.33-1 
>• ;)49.5iS 
)> 9~ll. 216 
» :3GO.OOO 

Total. . . ........... , .... J: l.SG5. 12S 

que ao cambio par equl.-a
lem a.... 16 .5i,1:C50il . .::.un:l 

e que :10 cambio i\C 1:! equi-
valem <t. • • • .. • .. • • • • • . . . 37. 30~ :5ti0~000 
Serviço \Ü~ divitla iuterna: 
Emprestimo de : 

ISGSi . l 016 -~o 1879\:;1; • • Ji 

1BS9 Ao c~tmbio pa1· iguaes 
a~ ....... 9.D::JS:SOtJs;ooo 

· e·quc ao c~unbio de·l2 equ i-
. vaiem a . : .. . ..... :.. . . . 2.0. 335 :4.00~000 

Emprestimos cujo jnro é P<\· 
go em Jl'pel. .: . . . . . . . . . . . 2:;. JG! :612$00:1 

To tal . . . .. . . . • . . .. . . BO. G9G: 57 :2~000 

O SR. Etuco CoEr,Jlo- E' isso . V. Ex. ar 
gumenta com a renda e a de:;;pe;:a ce1•ta. 

O SP... L1:1z Dns1 - ~Ias nó~ t emos outros ' 
rendas. 

O SR. ALCI:\Do GVA:\'AR\ RA- Qnnes? 
O Sr.. Lnz DErs; - A dos sellos, á das 

estrath\.S t1c ferro, etc . 

o Stt . Atcr:\J>O GtiA.N:ABAr-:A- All! ~em du
Yiolt\; m<J.s, em quanto iro.portl\ isso ? Athli
done-se o rrue d<tb i vrovém ao saldo que 
indico c estaremm> aind~~ muitissiroo loug(l 
do que a. Uni.fio ó íorÇ~J.da o.. despender. 

Só os ministros d;.l. Guerrn. e d~~ ll'fa.riuhl 
ausotvem U3 .07~:03Ss9t:7,e estas duas reJHlas 
indicadas polo nob1•e · àeputarlo com todo~ os 
dcm:.1is que~ iascl'evem ua r~br:ica. lntcJ'io;· 
não produziram mais {le 17 .70S:759$1GL 

NfLo, .à Utüãa D.ií.o te.m · ID:\is nada s inful o~ 
imposteis de im:portaçil.o; e o · que ot a. accen· 
tua qu<UltO à UOSS<t situação e !JI'CCltriu.,é que, 
u~io bn1lo nús t)UÜ'O recur3o.,___e já h:Lvõ?mdo 
l<busallo deste, o. seu )}i'Otl:uct~mal. uô. pu.r<t 
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r.olJt•ir despezas, que ni'í.o está. em nossas milos 
reduzir agora e não estará ti'io cedo. 

Até agora temos salüclo semp'!.'C de emba
raços, lançando mü.o deste recurso verdadei
ramente simples: augmentar os im}JOsto::; de 
importação. 

Criam-se despezas como se fossemos naua
bos e depois. atterrorisados pelo 1kjidt. ag
gr:wamos os impostos àe ont1·a.da. 

Ora, a. Cn.mara nr;·cistL ele attenclcr ús indi
caç,ões quej:·~ se p3.tentet1.rn c que no~ adver
tem de que si niio nos al~tst:wmos de;;;ta. trillla. 
acontecer-nos-Imo que aconteceu ao individuo 
que queria que a. sua inestimaYei gallinlla 
deitasse mais do um ovo de ouro por dia_ .. 

Folheie-se o relatorio do :\linistro da Fa.
zenda e ver-~e-h;1. que as rendas da Allandeg<l. 
cstil.o longe de angmenta.r. A 1.ht Alfandega 
rlo Rio de .Janeiro. :;em Lluvid;;. :J, mais impor
unte da União, decl·esccu de 2.Sl::-::Ol0S em 
comparn.ç:Io com a do anno atmzado, 'uma 
üiminuiçü:o dü 3,29 o;,; a da Parahyba sof
freu uma diminuição de l5.li; a cle Pe
neclo, de 125,75; a de Santos. de '1,73; a cln 
J\1aranhão. de 27,16; a. de Sauta Catha.rina, 
de 14,60; a. do Ceará, de 2!J,9ô. Nem se diga 
qne esse r'acto é devido exclusivamente a 
reYolta que nos flagellou em 1893, porqu:mto 
não só o phenomeno se obse.rvou em Estados 
que nada soffre1'am com ella. como ainda 
porque já. elle proLi uzio no anuo ~~.nterior. em 
!89::, no qual as rendas tota~s das Alfande
ga.s foram inferiores ch 2.48! :74:3$ ãs c1o 
anuo de 1891. 

Sem questão alguma temos abusado desse 
recurso; e, infelizmente, dessa politic<t não 
uos tem advindo benefi.c:io algum. porquo 
dn.hi nar1a mais queremo:> sinilo um au
gmcnto de renda.. A ttctual tarif~1. da. Alfttn
(lega roi mold:v1a _r~elo governo provisorio já 
com o animo de proteger· <tS industrias n:t
c!onn.es. Era entü.u um plano complexo que 
se c;;boroou. Ma.s um dia achamo-nos a braços 
com uma. despcza extmordina.ria e para 
a.ttender <1. elht, augmentaram-se os direitos 
ele :30 °/o e 40 °/o. 

Taes clireitos foram sttlliamentc cobrados 
em ouro ; ma.s levantou-se urna c:1.mpanht\ 
contm essa. medida. ca.mpanha. que o estudo 
e a. observação me levam a qualificar de in
justa, e suprimiu-se a cobrttnça. em ouro, 
aggravando se os impostos de 50 "j,, e 60 "/.,, 
cobrados em papeL ··· 

BaL-..:ou o cambio, tt vida tornou-se para 
torlos' caríssima; mas 11. renda da. Alihndega. 
augmentou. Devemo-nos n.legmr com isso ? 
Quer isto dizer que. quando tudo e todos se 
debatem· na u ais cruel • aftiicçiio, o nosso com
mei'cio, só elle, prospera ? Pôde-se a1Iouta
mente responder que não. 

O n.ugmento da renda provém exclusiva
mente da aggravação dos impostos, é sobre 

taxa de 30, 4-0, 50 e 00 "fo. EridentP., porém, 
er•a que a reação se d.arin.; est:i se dando. 

Generos ha que núo slo mais importados 
ou o são em quantid~:lcs insig-nificantes ; não. 
é cln.ro. porque o negociante serevolt<L contra· 
o imposto e ;:>refit':t não f:_tzee nrgoe;io a :pa
ga.!-o, mas porque o mercado já não o1Terece a. 
elasticicidade neces~aria ao preço CJ.Ue o ne;.:o
eiante ,·~ obl·igaclo a impur <1. essess generos. 

Si, por'ventura, a e'se est;vlo ele cousas. a 
esta quasi impo~sibiiirlarle de importação cor
relatamente correspondcsse o cst:tbelecimento 
n desenvolvimento da industrii1 no pn.íz.entii.o 
bem ba tudo; mas in!'elizmente por camas 
varias. qu'l conhecem~Js. niio c,xistc no paiz 
o capital ncce~sario ao estl1belecimento de 
tn.es indnstrias, Je modo que, gmças a cs~as 
sobretaxas e graças á b;:tixa do cn.mbio. o 
povo bl'azileiro est:í. ás portas da mi:H~rin 
!apoiarlos). <1 tal ponto que já hc;je um indi
Viduo. que so:ja ohrig:Hlo a m;mter-se exclu
sivamente cc:m a remuneraç-ii.o do seu tra
ballw. dillicilrn,?nte, peno.::::1.mente, consegue 
adquiril· com elln. o indispcnsavel à vidi1. 
( ~1poiados). Nem de outra dcmonstrac:~o mais 
eloquente desta verda.do carece a Ca.mara do 
que a que lhe vem das reite1'~tdas c justis
sim:ts solicita('ões elo f:mccionalismo uublico. 
para o augmento de seus ordena•1os. A·camara 
rende-se á evide:ncia "Oara satisfazel-os e logo 
em seguida aggrava -ú:> impostos para fazer 
f:.tce <ta augmento ele ciespcz:J. .. e essa a;:; gra
vação ,·em concol'rcr para encarecer mai::; a 
vid<t e detormin:J.r nova solicitação ... 

O Sn. Etuco COELno-E' um circulo vicioso 
de que e preciso su.!Jir. 

O Sn.. J.LcmDo GUAXAn,\n.A- Ainda. azora 
leio no Da!ly Ch1·o;<ilw que o consul inglez 
nesta. cidade assigmla. este f:tcto pam aconse
llH1l' aos seus patr·icios que não emigrem pa.r•a 
Cá. «RiO, diz ellc, e Ulll dos lo~al'('S dO vida 
mai~ (•ara no mnndo ; os sahwios são muito 
baixos em relação ao seu poder acquisitivo.>> 
E o (;/asfJOII.' Ecfto cxempli~.ca.: <<um par elo 
bot,inas custtt de :30 shillings a duas libras no 
mercado ; os chapcos ingle:zes de feltro ordi
narios, que são os mn.is popTIIn.res, cu~to.m 25 
slüllings. ao 1x1.sso q_ue os bons custam da:J.s 
libr3.s. Ate a cervcj:~ e pa.ra os bmzileiros um 
elemento de luxo. A allemit é a que mais se 
importa ; o pttlmhtr naeiona.l não gosta da 
ingleza. Os enthusiastas d:1. temperança pro
vavelmente se alegrt'lm s:tbend.o que a. rettl.
lho um gtwra!~t tle cerveja custa um slril
ling .» E conclue com estas suggcstims pn.la
vr:ts: «Só um negocio altamente remunerador 
ou um contr-acto muito bom podem aconse
lha.!' os inglezes a irem ao Brazil nas condi
ções actuaes.» 

Infelizmente, 'Sr. presidente, nós outros 
brazileiros não podemos seguir esse conselho, 
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lta.vemos de "'er os nego cios muito bons e os Si ~sa.rmos para os artigos de luxo. a.inda 
coakacws remunerad01·es passarem ás mã.os é rn:us espantosa ;~, differen<:a. como é f:teil 
dos ingleze~. mas havemos t;tmbcm de aqui mostrar. 
tic:l.r. vendo a miseria entra2·-nos por casa a Tomemos o~ teci(los do seda e suppOl1ha-

;o ·tt~lÜ!.'O. limitando-nos uo lamento esteril. si mos que, m mesma data. tenham entrado no 
nao attendermos ao al:1rrn:t qlie P:Ll'i:e de to- porto lSU.OOO kiloáJ'ammas <le tecidos de seda: 

.. dos ~s Jl~ntos. O que ~letcrl!tin~ essa caresti:t! JSO.OOO n 2,1$-4-<3"20:000$000. 
<la nda. e a agg~."'"a•:uo dos dn·e1tos por ~m 11 Pel;t t.ariüt actual, l:iG.528.5 lülogrammas 
la.rlo e p~r outro e tulvez, wbretudo, a b:l.rxa. de seda da1·hun a mesma receita, ou tratlu
doC3.~bto.. . . . , . lzindo em Yulgar o resultado :.trithmetico. 

:\ t.c <lQ,tn faz~:>mc•-uos_s urc;os. a 1sso, _POrque a com ttlll decre~cimeoto de ;,J ,9 "/u m~ lrupt>r· 
reud;t :Lnt}anemJ. crescia. e nos pl'CCl~:wamos I ta~:to. :~ r-cceit:t 11ào a accusal'ia.. 
de.>~a. renna.. . _ I Podel"ia multiplicar os exemplos para fir-

)!_:ls. agura, nem. ISSO ! N:1o seu eu que 1 m:w o seguinte: 
o (]]rol. Sr. presJdente. m~IS uma cius s· . . - - a· . . "fi 
no~sn::! autoridades fiscaes C\lj:l competeucia I ~ m:po1:t;~ça.o_ n:to 1m1num, 1COU pdo 
a Camara. conhece c eu admiÍ•o: o distincto met~os e~_tacwno.:r~-· 1 • . . 
inspectol' t~a Al!b.n~!eo-;0 dest;1 ciu:tde S• em co~1pen~{'<~.O. ,JOU\ esse augmemado 

•. • . o • , • . • a 12xporta.çuo. U;J.O sena de lamentar-se o fa-
LJS o quo se 1<:: :t pag. G c:o seu r€lo.torw : cto, pelo contrario isso marcari•• uma ten-
«Umo.- gra..-e questão. e quo tem intima dencia de cquilib1•io -entre ·\tm e outro àos 

rela<:<"io com a receita •la. Alii•nde"'n.. ó sem elementos •lo commercio nacional. Os algo.. 
duvida algum:l. a. do cambio· c um Ím!!:l.nO l'lSrnos e (l!' factos tlemonstrJ..JU O contr-,U'iO. 
na. m i n!1a humil~e opiniã.o, ' 0 dizer-se~ que A' exoi:oltancia do~ . impostos de entrada 
o cambto_ nad~ lllflue sobre a impor·t.ação cumpro p~r um p_araue1ro. ·procurando ou
}10rque a.n?al e sem_pre o consumidor quem tros y~cur~os n;.:. ~·tqueza do pa.1z . e _no gemo 
paga a dtJ!~1·ença, p orcruanto os preços das or·detro de seu~ _üllws !?.ara substtttl!r por ~\l
mercadorias são runc~iies daquelle elemento tros impostos, _:undo. nao e_stl_ldado;;, os rue10s 
e desde que elles augmentam em 1·;.1.Z5.o in- que o vo::;~o cnteriO e patrJOusmo e o das Ca
v ersa. rlo c-ambio. rcst1inge- se e..-identemente maras sn~gerirem paro substituir · os que 
o coo.surno a:o strictameme uecessm·io pa.r:t por excesstv;:unem.eon~rosos •. as J?Ut~ aduar
as clas:;es que mais poderiam consumir, si ne1ras nns teem fornec1do ate l.!oJe.x- . 
I'SS<!S preços esth·es~em ao a lcancede suas . Não temos outra. renda, Sr. presidente. 
bolç:ts. . ja. tirnmos desta. tudo qt1anto ellt• podia dar; 

<\ x:esoluçã_o rle tão corn])lexo problema ~ n~ss~ s ituação economico. e essa que ~cabo 
tlarl:l. 1nouest10nt1.YCimcnte uma enorme ex- ue pmto.r per:mte ~ Ca.m:~.ra ; a no$Sa. sltua
pnn~:io :i. imnort:t~ão o :pot conse!!uintc a çã.o financeil~ é u que se cletln1. üa.s cit'r:1.s 
cxpottu.ção. c~ o rtud mais. permittirh ao ~u~ .~itei :í. c::-ma.ra._; ))I)! con~equc~cia ~· 
governo a diminuição das t<leY<J.d:ts e. em mle.tzmente. a1 de nos ! nao ca.rrcg-ue1 as eo
gl.'ttndl• llUmero de casos. probibiLivas t!lXas res (JUa_ndo affirmei que a nossa situ~wüo c 
ue nossa. pauta a.di!a.nci 1·a. . 1lo.s L'lUlS g!·aYes. 

A elevuçilo de Ut:Xt\S ra.z dc;;:.)'lp:treceJ' do os ~t~~- SF.RZEDJ,LLO CORlÜ\,\. E Eruco CoELno 
met·cado g-rande CJU~Iltidade ele productos -Apoiados. 
que out.r'oru. figuravam com uma quo tu. im-
portam e •1e rend<t. c si durante Jl<Lrte do O SR. AJ,cr?\no G u A?\ABAJ{A -O honrado 
anno financeiro Je JS94 e no corrente exer- rela.toL' d&. receita., meu illush·e ilmigo, a cujo 
cieio. os titules uc receita. aduaneira a.pre- t..'l.lento, a. cujn. c-1.paci1l:.tdc. probidade e o.mor 
sentam um ~tugmento sensível. tal facto não ao t1·abalho. tblgo de ter en>ejo de render o 
se póde com ceru:za attribuir a crescimento mais justo dos preitos (r.tpoiados), achou-se 
deimportu.çiies. rnas sim e exclusivamente na. ro<l.is dolo!·osa· contingencia que se póde 

b :l 'O ' 0 ·o or ; · encontrar <'m membros desta Cam:~.ra., qual àSSO_l'e1aX3.S I.ei;> ,., ,::> C · J '' n tmposto~ ... d 1 ' •, •• •• ·•~ , . 0 • 
ú mator p.1.:·te (!;1.:,: me;·cadori:1s importadas. ~.1:1. ,1. c ccs;or~Jl~ _xo~~; qu? c~~~.~. e.>_s,\ n:on

Exemr•lifi ;u f\mos p<!<'<l. t;:1rnar lD:lis 1mlpa.- , J.a.•~.ha. ele _tl~-PcY:as:, c,.::: . . E_x . . 1a~ w;: ot:tro 
· vel :1. verdade d<t assel'(:ão. r;ec,Irso ~rr·;o ama:. _:~.,"'r,L~ar os 1mpo.~t~s de 

No n.nno de 1880 impcm:n·a.m-se elo lUo de )unportaçao · . 
. Janeiro . segundo o.;; clmlos c s ta. t i s ti c: os, 1 O SR. S;·:r:zEPELLO COl!R f:.\....,-EU ncllo exa.-

1.520 .340 kilcgr:\lnm:lr, de chita$. C)lie prod11- ctmncntc ft situnç~.o perigQsa. porque no caso 
ziraJU:l. 521J.34U t~ :2.~-:-:: .040:(iS0$000. · de se H1ze1· am::t.nhii. um novo emp1·estimo se-

Hoje--com L 1 G9.-192 te riamos 0 mesmo re- ~·ü.Q precisos novos impo~to~ pa.1'a J.lll-00.1' novos 
sultado nos direitos. isto é~· com · um:~ dimi- Juros. 

: nuic;ão de 23,0í '"/o na importação, a receita o·sa. Emco CO!,LHO - Apoiado: E' preciso 
t<el'ia:a mesma. ·· acal,ar com e:<sa. politictL do$ empl·estimos- -
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O Sn.. NOGUEIRA PARAN'AGu3 .. -Como? I O SR. SERZEDELLO Con.n.k\ E OUTRos SRs. 
O SR. ERrco CoELHO- Em tempo tErei a DEPUTADOS dão apartes. 

v. Ex. . O Sn., Ar.crxno GFANABAP..A: -Nada tenho 

0 
<:.: • G ... _ . . _ . _ a o~por á f<t~alidade das circumstanci:ts que 

. '"'~· ~~~r:-; no >O:\~ABARA . ~ · Ex. :lao olmg;1ram amda. o honrado relator ,t ltmçar 
qmz dtzer il.mcamenLe que propu.1ha o ,1u- m=to de~s" recnr"o e~(J'ot'll'~,.im · 
gmento dos. direitos, preferiu cartona..r· a ai~da e~:.~ .. te~tas::;r·e~.'~fUl~{}~ts.'"qli~·- .. a !llltlgtr 
que~tão Se<•cl' t q 1 · ·>~·' · "'"'' ·'" " J•• >er em " ·, ''+.1r um ~1 :t • lO parn. c 1ega1· ao sangue. Vori fico o íàcto e deploÍ·o-o : mas, 
mesmo resulv,:tclo · · · deplor·ando-o. penso que não nos devemos 

O SR. ALBERTO TORRES-:\Ias racional. in- conse_rv,~r de ~)raços cruzados (apoi((clo.~, e 
dicado pelas condiçõe,; Llo cambio. que ma.Ispensa vel :::e torna que a tot.lo tra.nse 

o SR. ALCINDO GUAXABARA _ Tra.ta-se de a. bramo~ novas fontes de renda. · 
um augmento de direitos; o. medida não tem Não ú uma. critica; é um appello que faço 
outro alcance. ao itlustrc deputado. de cuja capacidade 

tantas vezes provada contlo que ainda este 
O Sn.. ALBERTO ToRRES - Mas J.:ll'Oporcio- n.nno e ne;.;t:1 discussão nos traga uma nova,· 

Jla.lmentc ao estado do cambio. idéa, um novo phno, uma espera.nça, ao me-
O SR. SERZEDELLO CoRI::.BA-E com a >:mt0.- nos, de que enverecla.remo~ por nova trilha. 

gem d.e não Hludir iL nin;ruem á respeito das De:;se augmento 1\e impostos contiu. S. Ex. 
taxas. para que o paiz e o commercio fiquem que a :entla, adun.ueira a.ugmente e calcula-a 
sabendo realmente quanto teem de pagar. em 240:000sliOO. 

0 
Assim ser~l. realmente, tah·ez com pequena 

Sn.. AtCINDO GUANABARA.-Nii.o creio que al~eraçü.o da, cifra. si a importação nã.o di-
o paiz e o commercio ignorem hoje o que · · d 
teem de pa!!ar. Sabem muitos que tccmde mmmr, como tu o leY<1. a crer que dimi-

~ nmró .. 
pagal' sobre as razões já elevadas da. tarif<t: 
augmentos ue 30 e 40 "lo e addicionaes de 50 O SL~. SERZEDET.LO Com:.1::.'..-Si a renda di-
e 60 "/o- minuh• pn.rao anno, é preciso fazer um exame 

E' muito claro, ninguem está illudi<lo. 1\'las na importação desses ultimos mezes. Todas 
onobt'edeputaào preteriu CE'sesystema. Bem. u.s vezes que se tratu. de aggt':tY<t\'ão de im
não hn. nada que dizer sobre ellc. nem pró posto::, o commcrcio premune-se com ante
nem contrn.. S. Ex. tomou arbitrariamente<t cedencia. de modo que talvez a importaçii.o se 
taxa cambial de 14... esteja lazeudo desde já. 

O SR. SEH:t.EDELLO CoR.u.f:.\.-Tüo ar·bitraria O Sr:.. Rouor.PIIo Am:.Eu-Não apoiado. 
0omo a de 2-1. -As encommenda:.; para n. Europa estão quasi 

0 SR. ALCIXDO GUAXABARA-Pordoc-me todns suspen~as. 
V. Ex., não censuro, constato. O SJ:. MAYRI:'\K-H:::. quatro m€zes que uüo 

O SR. Et:.rco Cor~wo-0 oratlol' não esti~ 
critic:mdo; o sett empenho é mostrar as dilH
culdadcs financeiras üo pai:t.. 

se fazem encommcndas. 
O SI~- Ar.ct:s-no Gu.\:X~\.R\RA-'C'lll3. vtsita 

ao .. : :11'11l<t:t.ens da. .AlH.1ndega. seria a mais elo
quente resposta :w 1101Jre deputado-estão 
ya,.<;ios. 

Mas lla. elementos p<.1m julgar que a renda 
diminuirá. Este anno est:i. se cohrando 60 o;., 
sobre genoros, alguns elos quaes de primeir<t 

O Sn.. Sm::.zEl!ET,r.o CoRRl~A-Pcrfeitumente. necessidade; a reJ.ida diminue, de modo que 
O Stt. ALCINDO GUAN,\.B:\.RA-Ora, subsis- o Sr. inspec~tor da Alfandega. pensn. que ella 

tíndo como subsistem as ·ra:;ües para. a co- não excederá. de 110.000 contos. 
brança. dos direitos. a.ugmentado 0 valor oHi- Si esse é o resultado da aggr .vação de 
cial em réis rio cambio de 24 cl. em que se 6!) "/ ... não no3 e licito esperar que o tla ele 
ha~ea. a act.ual taz·W.t para o de 14 d. a di.ITe- 71 o;,, ~e.ia. ra.licalmeute o opposto. 

O SR. ALCL'\DO GUA:\'ABAP..A.-V. Ex. tomon 
<t taxa tle 1"1 d. <ubitraria.mente. tornou-a 
como podia ter tomaLto a de 7 si precisasss de 
maiores recursos ... 

rent;a ê de 71. '1 "/ .• , evidentemente superior Uma duvida., entretanto, sugge1•e-me a lei
a ~O "/ .. ou GLJ ·õj,, addicionr..es que se sup- tum do JWOjecto de S. Ex. e devo ibrmuh:J.l-a 
prnnem. pam esclarectm~ntos da questi'i.o, :posto que 

A mercadoria mn.i~ altamente -taxn.da. agora ~stejn cert~ ··~'t resposta.- . , 
:--aquell<l. sob1~e que recae o addic:ional de S.Ex.: elumna ?S addwwnaes ne 50 e 60_ "/u: 
60 "f., ~· serà portanto gravada de mais mas nu.o _se re!ere aos ,tn_grl}entos de 30 c 
11.4 "f.,. · 

1

40 °/o· Scrao esses tambcm elumnttdos 1 
Eis alü o recurso que V .. Ex. encontrou o SR. SER.ZEDl~LLO CoRR.Ih-Não, senhor. 

pa!a sol ver· as di1Iicnldades tlnanceiras do Supprimem-se os addicionaes de 50 e GO "/o 
pa1z ! est:tbelecidos --::omo succedaneos do imposto 
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em ouro e toda:S as outras taxos são ver·ifi
cndas. 

O SR. AJ.Cij';DO GuA.NAK\.!U-/l.inda outra 
qucstiio: muitas mercadorias pagam direitos 

.·ol ·wlorei;l ; ::obre cs~e valor cobram-se ad ~;i. 
cionaes de 50 e 60 "'/ .. : sur:primidos estes. em 
que regimen fic;'!.m essas nwr·:;atlorias '(. 

Cohmm-se sobre o seu valo.r ns 30 "/u ou 
40 "/ .. que per-sistem -~ 

O SR. SERZEDELLO Cormf:A.-Deixamos este 
por!to sem dete1•minn.çii.o <J.l9:uma; é preciso 
que :t responsabiliJ<1.de não caiba só it com
missão. 

Espel'ava da bondade da Camara uma 
emenda neste "entido. 

E' preciso que a responsabilidade se reparta 
para que não fique só á C01nmis::>ão <lo Orç:.1-
mcnto o grava.me do imposto. 

O SR. FRA:.\Clsco GLicEruo - A Cam:tra 
q1.w.ndo vota. não assume a responsabili
dade~ 

O SR. SEr.zED"CLLO CoRRi!:,\ - Acceitarei 
. qualquer . emenda. 

0 SR. ALCI:.\DO GUAXAR\.R.\-Eill relação 
aos direitos ele expediente, S. Ex. pretende 
que. com as medi•!as tomadas nu. lei, essa 
verba tla receitu. >:J.c aúgmento.r. 

Penso que $er<'~ ditncil conseguil-o. Os rli
reitos de expedieme são os que na Alfimdoga 
se cobram dos generos livres de dirdtos de 
consumo 11elos nüores da factura calcula•1os 
ao cambio do dia, por conseguinte tal verba 
só crescerá si augmentar a importn.çflo dos 
~eneros livres de direito rle consumo ou si 
l)aixa.r o c:Lmbio. Ora., to·\o o empenho dove 
eonsistir exactamente em limitar a impor
tação dos generos livres de díroito. 

0 SR.. SERZEDELM CORr.l::A-E' Um<l das 
J>rovídencia.s indicadas J>ela. commis~ão que, 
como Y. Ex. sahe, procura restringir :1. ih
cu Idade que tem o governo de concetler essas 
i~onçties de direito. 

O SR.ALcixno GuA.XARARA-Eífr.ctivamente 
e,;:sa é uma rhs provideneías Inais necessarin.s 
e urgentes. Não pude encontr::tr elemento~ 
pa.ra calcular quanto deiX\'L a Uni:'í.o de per
cebC!l' por essas isc:mçües de direito; mas acrn.
uito nã.c' estar longe da. vercb.dc anliando 
em 20 JJOO: 000$000 . · 

O SR. SErtzEDET.Lo Cómtf:A-A somm<t é 
realmente muüo ;;rande; e uma •1as mais 
neces;,;aria.s providencias no orçamento é re
stringir a Jaculdar1e que temo governo de uar 
essas isenções. · · 
_· 6 SR. Ar.crxo•1 GUA:.\'ARÚ~A-Neste parti
cular o abuso tern sitlo largo. Não ha com
p:lnhia ou emprczn. encarrega.d:t de obras que 
não venha a Camara pedir e não obtenho. 

i~enção de direit os par:1 o se:1 m~.terial e esm 
isen,·.:-to tem sido tão latamente entcr:.ui üa 
quo · muitas dellas podem ate ser commel'
eia~!tes. 

O ~k. RoDOLI'Ilo Am.> .. 1~r-Como s~o, de facto 
em cimeuto e outros materiaes. 

0 SR. ALCIXDO GUAX!,J3ARA-Teremos meio 
de co~·tar esse alJuso? 

O SR. EKrco CoELno-E' cassar todas as 
concessões indistincta.mente. 

O. Sn.. ·Fr:.A:-.:cr5co Gr.rci.mro-E' ser impla
cn.vd. 

t:~r Stt. DErtT.\Do-E' sermos rigorosos. 
0 Sr:.. ALCINDO GUAX.\DARA-Sim, mas ÍS~O 

prcwém de concessões. E depois niio nos virão 
pedir indemnisa.ções ·~ 

O Sa. Etuco CoELHo-'N::io, :porque um fn.vor 
não ~ uma. cla.usulu. de .::ontrac:to. 

0 SR. SERZEDELLO CORRl~A-.TÚ niio filllO 
dos que -;;eem concessões; quero impedir as 
isenl}0es que di<tria.meiJ.te se concedem . 

O SR. Ar.CL.'\DO GUAN,\BAnA-Presumo que 
o n.buso pócle ser ellico.zmente tolhido com a 
providenci(l. indicad<1 pelo nobre deputo.·~o e 
com a. mais rigorosa. tiscalisar;.ão em rei::tção 
ás con~essües existentes. 

A eievação dn. multa do expediente, tam
bem proposta 11elo honrado relator, não me 
parece tã.o justa. S. Ex- penst\ que desto. 
arte acautela os intere,::>es do fisco ; mas não 
me :parece que nisso veriguem ellt~s. 

A multa do expediente é paga por infra
cçiio regimental, quando --verbi gratia são 
apresentados despachos (le volumes com a 
decl::Hação de que se ignora o conteúdo. 

Ora, o que acontece nestes casos '? O vo
lume é :dJ!'t·to na Atr.wclcga. e na J>reseuç~a 
do conferente, quo verlflca o que ne!le se 
contém, enche us desp~~chos, cobra os direitos 
e ÍIDlJÕe a multa, que representa, ]101' assim 
clizeL' uma g-ra.tiôcaçiT.o por esse trabalho 
extrn.ord.ina.rio, l~ito em proveito do nego
ciante. · 

Como póde ser nisso lesado o fisco ·~ Só na 
hypothese do conferente ser infiel: l!las ad
mittida essa hypothcse, difficil scra saber 
quando nü.o se dará esSiL lesão: 

Entretanto, o negociante muitas vezes niio 
tem oatro remedio siniio uz~Lr d<~sse re<:urso 
por defic:iencia de eschtrecimentos na ü~ctura 
ou por f.tlt.t della., e neste caso a. multo. pro
posta é excessivo.. 

O SR. SE!hzBoEtLo Cota:.J::A - E" umn. pro· 
videncia das mais mor~1 lisadoras que podemos 
tomar. 

0 SR. ALCil'>DO GUANABAitA -Accrescc que 
esstt multa. é calculada sobre o valor offici<ll 
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da. mei·ca.tiori:t e nã.o pcl'camos de vista que 
osse vn,lor j;i, está augmentado pe:a. reduc,;ií.o 
do cnmbio ; de sorte que elevai-a de 5 a 
lO "/o ji• ó aggr·a.val-a sufiiciontemcnte para 
os casos de a.lmso. 

Ao pa.sso que r lev::~. essa mult<•, S. Ex. 
propõe que a mnltn. elos direitos em dobro só 
sm·U. appl icad ~L quando a diíferenc;a dos direitos 
adu:meiros consiunados na tn.rifn, no con
ii·onto com <1 merc:tdoria su bmettida a des
pacho, exceder 110 valor de 200$. Actual
mentc o limite é de 50~000. 

O S1~. SEI:7.EDELLO CORl\.!::A- Ahi está: os 
lO a 20 "/ .. são desf:Lvoraveis ao negociante; 
os 200$ lhe são !'<l.vora.veis. 

O S1c ALcr:;.;oo G r:AN.\BARA- Justamente; 
mais si ha abuso é aqui que elles se dão. 
Não se j ustitlc:1. essn. elevação. Actm~lrnen te 
o limite e de 5o.s ; computada a elevação do 
valor ollicial, esse limite corresnondt: a 
85$000. -

Elevando-se a lOOB jit os esportos ~iio suffi
cicntemente 1)eneficia.dos, o melhor seria 
cobrar-se a multa de 50 "f,, sobre os direitos 
:soneg:trlos, qu:tlqu r!r q no fo;:sc a cifr·:l.-L: :pois 
que esse e o regimen-dividil-n. com os em
pregados encarregatios desse serviço. 

O SR. SEP..ZEDELT.O Cormf:A-Estn. provi
dencia. me foi inrlico_da pelo director das ren
das. homem que fez tuda a sua carreira na 
.-:..If'andcga e que e um dos caracteres mais 
honestos que conheço e que assegurou-me 
quo Pl':J. esse o nnico meio não só de colloc:w 
os conferentes no seu vel'dacleiro papel, como 
l:Vi t.ar os gmndes ;1busos que se ]n·a.ticam na 
Al!'i.ndeg:t. E essa dill'eronç~:t não é tiio 
grande porque: esses 50;) foram csr.:obelecidos 
em te:npo em que o cambio estav:t a. 2i e 
nossas Alfandeg-as não tinh:nn :t importancia. 
e Llesenvolvimeuto que tc•em hoje; por i~so 
os :?.oo,.:; de hoje correspourlem aos 50;:; 1laquelle 
tempo. 

Dcclar•l a V. Ex. que essa emenda_ 11ii.o 
po.~so acceital'. -

0 SR. ALCIXDO GUAXABAP.A-Pcço mil per· 
dües a V. Ex. Nilo a.nnund0i emenda. alguma; 
tomei apenas a liherrlade de conver~a.r com 
V. Ex. sol.Jre essas cousas no intuito de 
aprender ... 

O Sr.. SEzEDELLO Cor.mh -Ao contra.rio· 
eu é que estou aprendendo. 

0 SR. ALCINDO G CANAHARA-0 que a meu 
ver mui to concorrc~·üt para a. boa. ílsCJ.lisação 
das rendas. seria estal.:elecer-se um<t mulkt 
sobre as rlifferenças encontr;ldas pelos emjü·-e
gados revisores n•)S despacho::; concluídos. 
A Ca.mara sabe como esse traba.lho se faz : 
nm conferente despacha a mercadoria. no ar
mazem, outro na pürta dá-lhe sahida. e fttz a 
primeira revbão do despacho ; esse despacho 

C:uu:~.r:~. : Y. VI 

é. porém, sujeito a uma nova revi~lío na sec
ção. 01·a, es~a. segunda revisão é nulla~ ou 
impedEütumente leita, de sorte que o fisco 
pode sofirer. 

O Sr:.. SSRZEDELLO CoRRÊA-V. Ex. sabe 
quanto <L revisií.o é difiiciL O negoeia.nte 
para fugir á multa. de 508. subdivide de mil 
modos os seus despachos, de modo que o que 
~e :podia fc!.ZCI' em um só despacho faz-se em 
cem, dif!icultando-se o trabalho. 

O SR. ALCINDO GUANAUARA- E' exact.o, 
a revisi'i.O e enJildonha, lMS e jushtmente 
por is;;o que Cll lembraria que se estabele
cesse um:t multa solH'e as difierenças nellas 
encontradas e que esta. mulw. revertesse em 
bonelicio dos furwciomtrios ctne as encon-
trassem. ·· 

Esse svstema de estimnlo.r o zelo dos func
cionai•ics nito o inventei eu: é o que domina 
nas Alfamlegas não sei si bem ou mal e creio 
que antes mal do que bem: mas desde que 
nã.o se inventou outro. não sei porque 
não tira1·emos delle t udo o possível pro
veito. 

Uma. dispo>ição existe na proposta do nobre 
dc,Jmtauo , cujo alcance não puue perceber: 
S. Ex. diz que o expeuiente de ca.pa.tazia.s 
em ca.so algum sor<·L dispensa.(lo. Ora, Sr. 
presidente, esse expediente já ~gom muito 
r:1ramente é di:;pema·~o e quero crer que 
nas casas em que o c, ntio púde deixar de 
sel-o. 

Dispensa-se o expediente das capatazias ús 
bagagens do passageiros quando nada t1·a.zom 
sujeitos a direitos, aos volumes imp~rtados 
pelo Estado. a bagagens ou volumes m:por
hdos pelos repre<entantes das naç-ões estr~n
geil'as. ~. niio c cl:tro fi uc e~S<L dispensa pode 
deixar de ser mantida ? 

0 SR. SERZEDELLO COH.ltb-Ha muitas con
CCSSt•eS a em prezas. 

O Srr. RoooLPHO .Anr:.c:u-0 nobre depu
tado deve lembrar-se que pela lei da receita. 
do anno passado ticou dispensado desse direito 
o gado importado. 

0 SR.. ALCINDO GUA!'\AllARA- 0 expediente 
de cn.pa.tazias é cobrado pelo tmbalho da des
carg~~ nos cães e armazens da Alfandega. 
Ora, muit·as mercadorias · ha que não des
embarcam nem transi~am pela. Al1ándega. ás 
qua.LS portanto a capa.tazia n~nhum serviço 
prest;t. 

Não e justo por conseg-uinte a cobrança 
desse direito com.a gen~ralidacle proposta. por S. Ex: .- -- · .. . . - ---- - -

E já, que cheguei a, este ponto, tomo a liber- · 
dade de chamar a attenção de S. Ex. para as 
actuaes taxas -- de armazenagem . que, com a 
alteração do valor otncial, se aggravaram ex-
traordim.riamente. · 
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0 SR. RODOT.PJJO ABREU dá. um aparte. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-V. Ex. sabe 

que este imposto tem sido entre nós tii.o di
núnuto que, quando rui govcrno.tivcoeca~ião 
de veritic~•r o monopolio espantoso feito pe-los 
negocia.ntes em relac;iio :1.0 assuc~r. ú. [;u·ird!a 
e ao arroz. • 1 eixanr~o os :..:·ener<·S nos trauiches 
alfandegados á espc1'a tlÚ opportuni•1adê p~tra 
os vender. 

O SR. ALcr.xno GuAXA1UR.\-isto pro•·:t que 
não é a aggr-a V<!•,,ão da taxa da armazenagen 1, 
que, aliás, <J.)Jrovoita qu:1si só ao pl'OP~'ieta.rio 
do trapiche. qu~ impede que se 1a•;<tm g"l'<H1· 
dos slot·h,· -de mercadorias. 

i Pelo projecto não ha. duvida que está ; 
mas, não é fdsante o absurdo, sabendo-se 
quea ta.xtl. minima. por volume é já actual
mente de lõO? Bem sei que S. Ex. teve em 
vist:t foi ;tlc:mçar uma no v,,, disposição trilhos 
tnbos d.~ Hwro, etc.; mus a generalidade da 
medida condnz ao <l.b,ur·do. Ladrilhos, ti.iolos 
·cellms e objecto.-; congeneres. importados a 
granel, devem pa.gsr pela totn.licla.de corres
pondendo ú. unidade de 50 l'-ilog-ramrnas para 
a taxa minima. 

Qu:-tnto a taxa d0 bn.lanç,a :L que ficam su
jeita.:; toda.:; as mercadori;.:s, é preciso atten
der :J, que cssB se:L'viço jú C>t'l. comprehendido 
no das capa.tn.zi<~s e depois a que, muiio pro-

Não nos illndamns. E::tas cou:':as nü:o são Y<t\"elmente, a receitrc nii.o compensar-a <t des
feit:~s ou desfeitas pelo capricho de ninguem: pez?-. com ~ts ~ala.nças e o pesso:J.l. Parece-me 
o que leva o commer.cian~e a retira_r i. r.nmedia-,mmto m;."t!S ~tmples aug-m_(_~nta.l' a ta.x~~ por 
tameme a sua tltet•cedort:t do tra.ptche ou a volum:-} de bO par~~ 200 rets e conscquente
conserYal-n. neHe,é pura e simplesmente a si- I mente de 50 para GO reis por dezena de kilos 
tuaçã.o do mercado; e como cssu. nii.o se modi-l excedentes dos 50 kilos que siio o minimo 
:fica a. nossa bel-prazer. podemos e::tar certos l actual. 
de que ;Jiio scrá~s~_-a. aggra. vação c! e taxas que I A. il.1d:1 out.ra m.cd. ida q.u· e tom. o a liberdade 
impediria repetiçiioclo l)henomeno observado de :;uggerir u.o honr·ado relator é a criação 
pelo nobre Jeputat1o. de um imposto de sello soke os termos de 

. -· , .• ., t responsabilidade assig-nados na Alfandega. 
_O S_R. SERZEDc.LLO Cor-.REA-Ha de ser m::l.-1:> 1 A Camara sabe que fr·equentementc os impor-

dlfiJ.crl. ! t.:;.dores assignam nas Alfandegas termos de 
O SR. ALcr~no GL<u"i;\BARA-Uma provi- responsabilidade p ur qua.esq_uer duvidas rutu

dencia que, sem duvid<t. viria. augment~r :t ms para que, em falta do conhecimento da 
rend<L é a que se destinasse a :>tlp:):·imir o ca.rga, possam despachar as merca.dorias que 
actual systema de visüwia. nos Yinhos e ou- lhes veem consignadas ou que provam que 
tros liquidas importados em cascos. O impor- lhes pertencem pol" meio de factura. contas 
tador só paga direitos sobre o liquido existente de remessa. E:tc. As companhias de navega
nos cascos. dio assignam termos identico::: pelos paquetes 

Ora, o vinho em viagem ou em depo:.ito que "nteam e s;,;.hem no mesmo <lia .• etc .. etc. 
nos tra.piehes, vasa.; e apenas o ütcto se olt- ?\ão vejo iltconvenicnte em que :;e imponham 
serva, requer-se ú .\lfandc;;a vistoria que a taes termos o imposto de 1$, por exemplo. 
determine o que se perdctt. (Apoiados.) 

Qualquer emp1·egu.do da. A!ütn•"ega sabe qne Out1·os te-rmos de responsabilidade são a.ssi" 
esse recu;·so -.:unto é empl'l'!-!'a·~o para. o viuho I ~n:Ldos, pelos qu:ws o importador ou qualquer 
que realmente vasa e se Jlel'll~, eom.o paya. o negocia.nt~ se obriga :1_ u.presentar a. provu. da. 
qne vasa ... para outros llarrts. O ue:;no da. descarga. r.e rnerc:.~.dortas reexportadas para 
ren!la é inütHiveL · os outr·os portos 1.b Republic~t ou do estran-

Parece"me que o meio de impedil-o 61 geiro; e creio mesmo pa1·n. solver as uifficul
regressal·mos á disposiçiio do Regulamento dades que disso ultimamente se tem originado 
de lSGO, isto é, estabelecermos um desconto • -qne consultariamos o interesse do fisco e .o 
gradual para todas as partidas f1e líquidos I do commercio, impondo ~ esses termos o 
segundo o tempo de demom desses generos imposto de sello proporcwnal ao valor dos 
nas Alfa.nr1egas e trapiches, como, aliús, se direitos que a merc•1.doria teria de pagar si 
pratica hoje com o kerozene, e niio permittir fesse despachada pa.ra consumo. 
a vLsto1·ü1 siaii.o cm(;a~c, ele 1brç'a. m:üor_ 0 Sn.. SERZEDEr.Lo CoRlÜ:A-V. Ex. tem 

Pediréi ;t benevola '~t~enção : do il~ustrado ·n" r.· í~Jl"1mle a sua emenda que eu a 
relator par<t um :Jont<J Hnportanto uo im;a- 1 · -"·.-t· ' · ' 
mento, que, si -riã.o !lcar co!}veniéntémente 1 ac·~elo. 
elucidado, vae M p1·atica. cre~u.:. g:-andes d:itll- 1 OSn.. ALCL\'!J.OGTHNABAR,\-:Muitoobri?ado"' 
culdades :refiro-me a d.!spos1Çao sobt·e os ge--- n. Y. Ex. E JU. agol':L aproveltar-ma-liel · da 
noros a granel e a kxa de balanças. Per- l•enevolenci:t que y. Ex. me dispensa para 
gunto a. S. Ex. um tijulo de alvenaria que rof'erir-me a outro ponto do pttrecer: e o que 
pese mais do dous kilogrammas, dous kilos·e se refere ao comnwrcio do carvão de pedra, 
cinco grammas, po1· exemplo, e3Lá sujeito a que. no sentir do honrado relator, não dá á 
taxa? União tanto quanto ello. poderia exigir. Pon-
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dera.rei que, ainda que a renda haurida alli 
seja exígua, outros interesses àe não menvr 
monta acom;elllam-nos a. que ten h:o.rnos :1. 
maior prudencia. em qua.lquer motliiica.i<ã.O :t 
fazer, porquanto não nos devemos esquecer· 
que com a fl'equeucia d•) nosso portO pelo.s 
paquetes qu0 ne!Je veem a.: ,astecer-:'ie de 
c:trvão, lucra por muitas fctces o eommcrc!o. 
Si gr:nrarmos o cal'vií.o de pedra, tenllamos :1 

ccrtez:t de que mais não l~tremos~inão impul
sionar a jú. m:mif'est,a tendencia que t•>se,; 
1mquetes re·<elum de se :dmstecer·ern e:ompl·~
ta.mentc:\ no Rio da Pr:~ta. .. -

O SR. SEJ·:zEDELLOCorm{:A.- Mas V. Ex .. 
sn.be que a com missão não indicou :Providencia 
alguma. A commi~são o que quiz foi mo~trar 
que. a Alfan(le:;::a. era. fraudada, na. cobr-ans~a 
dos impostos. E' assi:n quo o carvão, que 
paç_:·a :L pena;; 0 impOStO do CXJ)<ldiente. pa.ga 
esse imposto na razão de 20S a t(,neln.du. 
quando a tonelada está a 4L'!), :SO$ e 00.3000. 

o Sr... ALClN! :O Gt:A:\AH.\IC\- o b001'<1dO 
relator mantem ainda no actual orç<J.mento o 
imposto sobre o rumo. que o illustre <lepu
t<ldo por roTinas Geraes acoimou ltontem de 
i:1constitucíonal. Não é, Sr-. presitlente. a 
questão ,la. inconstitucionalidade do imposto 
o que .rr:e preoccup::-•. Eu bem vejo que no 
sentir dos Estados túdo o que niio seja. o 
impo~t(, de importaçiio não pôde ser taxn.do 
pela União. mãe amantíssima, que distribuiu 
em vida. a fln·tnna. pelos iilhos e :tnd;~ hoje 
r~~duzida. h men•1icidade. Os Estados 11iio ~e 
contental'am de tomat· á. União o ma.ximo de 
S\las l'Cndas ; niio se contentam ain(i;t agora 
de se oppor- a que el [;1. pl'ocuro a.ugmental-as, 
acham ain· 1a. que lhes c licito- niio ~e prc
oc:cupnm entiio com a Constitulçii.o- tnxar·cm 
ta.mbcm ess.: imposto de importaçii.o, que l;Ji 
:1 unica. cou:5a que lhe tleixa.r:un. 

A lJniã.o est<1. reduzida ú condiçii.o de c~t· 
beça de turcc.; todo:;; :L Hmltt·:ttam c ninguem 
a defende. Nií.o f;t!scio, pois. o meu papel de
claran<1o-me re:prc;:.enta.nte e delensor da ca.
be~.;.t de turco. O nobre rkputa.do por Minas 
acha inconstitllcional o imposto sobre o fumo, 
nü.o discuto, mas aconselhn.rei ao honmdo re
lator que o repute pelo menos t:i.o constitu
cional como o que pelo,; Estados róra S·' cobra 
com :1. design:;<;.~o do imposto tlc transito, de 
gyro, de < ~ statistica. ete., otc .. equemais 
não sü.o sin:'i.o o impo$tO redera.l (~e impor-
tação. (Apoiados ~ apm·tcs .) _ -

O que. porem, nii.o aconselharei <10 illus;.. 
trado rettüor e a que mn.ntenha. o actual sys
tema. porque elle e cobrado. E' U!l1<t irri~ã.o. 
Imagino. a Ca.mara. que o systema do lança
mento .desse imposto :íctualmente ~·epousa 
apenas na. dedica~;ã.o que o fa.bric<J.nte e o ne
gociante tenha.m pela. fazenda. nacional; e 
a. Ca.mara s:tbe que geralm~nte se pens<1. 

que lesar :.t Fazenda. N::tcional não e a.cto des
ltonesto.. . Taxam-se as fabricas, taxam-se as 
lojas ; com q tml criterio ·~ 

Evi!1entemente pela clecla.rr.(_;.üo do fahri
cn.me ou do ucguci<Lntc. 

O resultado ó que não sei si :1 rC'nda deste 
imposto dá ;;iqucr p:tra pagar os fiscaes que 
s;: u cncarreg<l.tlOs de velar pela sua .::obran~;a. 
Negociantes de f:imo de:>r.a Cidade tem-me 
dito Qt!e. a.it:da, abrindo margem ·a . todos os 
:1busos que o fiseo c:->tá sempte sujeito, esse 
impo~to dew~ria render nesta Cida.de no mi
ni.mo 10 .OO!J (:ontos a.nnualmente; e no en
Üt!:to. :1em ~.oou rende! 
o SR. SE1~zr,;~1Eu.o Cm~:~ÊA - Rendeu 800 

contos o exercicio passado. 
O Srt. i\T.CI::\!10 GUA:'-:ABARA-.hi. se vê q\te 

hl systema ,leve ser abolido; e a meu ver 
s·, hn. doo.1s meios de cob1•ar esse im110sto : ou 
11:1, barreira,isto e,:.:. eobranç'a no mômento àa. 
entrada do fnmo no Iog:lr onde elle vae ser 
consumido, ou ü1zel-o pagar o imposto ao 
S<thir do legar d:1 producç:í.o, entregando-se
lhe um:t guia., que o isente de qualquer 
onus no Jogar a que se destina. 

o SR. F1~,\;-.;crsco VElGA- Mas é inconsti
tucional. 

o Sn., ALcrxno GuAl\'Ar:AR.~- Por que~ 
E" iJU'lOsto de exportaç:ilo '~ Kão, a expor
\ilo êntende-se a sa.llidn, P<tr3. o estr~ngeiro. 
E' imposto <1e tr·ansttn ~ · Tãu pouco, pois que 
se cobr;t a entr:~da no loga.r do consumo. 
O que e então? O qno sempt·e ,· ihi : simples 
imposto de consumo, que o nobre deputado 
h;~ de convir e:;tà na espheru. do com1)etencia 
da Unii:i.o. (.tpt.wlt's.) . 

o projecto pl'opue ·um imp0stn sob1·e tleYi
tlenuos t.Ie utulos de i'Ocicdades anonyma::. e 
rl :•chtt·u. que é um ensaio do i111post.o :::obt•e n. 
rt·n•h. que S. Ex. 11ãoa.pplaude. 

Devo con1essn.r. S1·. pl'esiuentc, que sou 
DHI'tir1a,l'io do imnosto sobre :\renda. Ne
ill!llm outro conhêço mais justificado e mais 
cquit:ttivo; e entre nós ate me parece iníquo 
que olle não exista. com caracter .~ern.l, 
QUando existe rarcia.lmente e reca.he .Justa
mente sob1•e uma das classes mais desütvore
ciJ;"s •la li>rtuna .... 

r.:.r Sr:.. DEPU1'ADO- Apoi:1.dQ. os . empre
galtOS publico;;; . 

O Sr: .. AJ,ctl\'DO GuA:-;AB:\.P..A ... qual seja a 
do funccion;dismo pubtico·que o paga sob a. 
úen<.'minação de imposto de vencimentos. 

Não comprehendo que a nobreza da. terra, 
n. aristocraei<L territorial escape <L essa contri
buição e que a pagúem os que vivem au_jour 
/e iow·. 

bir-me-hão que ha. difficuldades praticas ; 
mas, Senho:r~s. si por que ha . . di(ficuldades, 
vergamos u cabeça e deixamos ir tudo a ma-
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troca. então simplifiq<;omos i;:,so com o illus- Bra::.!lian Bcr.;1h, dizia aos seus accionistas 
tl•ado Dr. Menezes Prado e cobremo~ e im- em 18Q~; : 
poslo :t tanto pol' c.<bcç:"'J.. «A 31 de a,\Zl\mhro do 1892, a circul;:tção 

Só em um ponto divirgo d.o illustre relator atting-ia. a 5:35.000:oons. ou. ao cambio tio 27 
em li'we deste i:n]JO~to: é em tet-o creado di!lheiros. s GO.OOO.UOO. E ' cddente q•tc co?il. 
a.l12nas }1:<.ra o Di~triclo Fetlera!. Ag1•:-..dc::·o 0 intballw livre, ,, B;·a ;it tem necessidade de 
muito.;~ v. Ex .. mas não <J.c .-:cito o priYilegio 1Jii1a cii'C1llaçtÍ() s:•pel·io;· á e.~sa c 'Lue, si e/la se 
conterido :::.o Di:;tricto Fe·lcra.l nar;t o e!l'e1to (tcha dep;·eC:cula, c menos pcl .. ! qttalllicluclc, ljtte 
dü na~rn.r ... Por 11ue niio hií.o :':e pa~·;1.l-o as · 

i ' '" p!Jla tp.w l!dude I)_UC )JCCCiL» 
comp:mhhts qn;; f\:n~.:cion~~. a! nos t·:sta.clos ? 
(.4poitulos.) De mais, c:> factos nem sempre toem justi-

Kiio existem em :\Enas rica.s c::Jmpa.nhias de ca.110 a tiio allega.da inlluencia. <1o papel moer1a. 
minera<,:ão '? Kiio existem. em s. P:.tulo ricas sobro a. ta.x<t do cambio. .Ti o Sr. Visconde 
companhias de estl·adas de fel'l'O. de Ouro Preto. ctJj::t autorldu.do e compe

tencia s;i.o por· todcs r·econhecidas o res]leita-
O SR. SE t~ZEDELLO C01m1::A -v. Ex. pro- das, llizia., n:1. camar<J. em 1879. que a no~sa 

ponha a emePd:t. circul:tç:ü.o Hd.uein.ria nenhnm~t influencia. ex-
O Sr... Ar.ccmo GUAN.\.nARA- Propol-a-hei. er:: i::. sobt·e o mercado do Rio do .Janeiro no 

j:'t que V. Ex. n;c ;;utoris:t. ?\o n. :?S t!o :tl'L 1" ponto do vista. da b:üx.a. do C".am bio. Dm•a.ute os 
do projecto. k-se : «lmposto de l / 10 °/0 r annos de l85!J n lSGO. us emissõt~S de papel 
p~gos pelo c<;>mprador e Yenlledm· nas oyera- mo~~a :mgmentar.1.m br•usea:nente: pa.ss<l.;a.m 
~ues d~1 c:l.mbtae.> ou ele moeda met<ülw:t .:t de ;)t.OOO:OOO$ a OO.OOO:OUO:;i o entrctallLO o 
Pl':lZO sobr-e o va.lor em mooda corr0nte do Ci1!'!lbio que esta.va ê1. 2:3 dinheiros não baixou. 
cont~·a.cto.» Este impo:>t·J é mn.is que justo: subiu até 27. 
é necessario. c l:npresci:tdivel ; mas é pe- Em 1875. 0 governo augmentou subita-
queno: . . ... , mente a emissão existente de ::?5.000:000$; e 

:i.q.:u to~amo~, Sr. pres1~e~."e~ e~ ~m~ -~~~ apezar disso o cambio sulJiu a 28 c 2_8 3/8 
~rmc~~a.e~ cau::.:~ q~e le_var:~?.·~ e::-te_ P·:;; ~t pu.ra. descer qu:mdo se começou a rettrar o 
SLtUa.<,a.O 9 uo de_,._. e\. ao cvm .. c,,t, estas li0 0J- papel. ( Apm·tcs.) 
r·as cons!deru.•:•-'es. . . _ 

Recentemente am(b, apezar das emiSSLtes 
. O ~r!. Rono~Ptro AHRET: ••• que levaram o decretadas pelo sr. Ruy Barbosa, o cambio 

cambto a no>e. subiu de 20 I/ 2 a. 21.e chegou mesmo a Zll/8 
O SR. Ar.ci::\Do GuANAB.\RA- A meu ver e nós temos visto. 11or· outro lado, que ni:i.o o 

tocamos a.hi em uma. das IWiucipacs, d:Ls m;tis fez subir a polit ica ti:i.o ;tpregoada, c uttima
effidontes causas da haixn. r1o ca,mbio. Rele- ma.mente seguida, da retirada do p:t:pel. 
vo-rno a Cam~u:1 n. falta do autoridade; mas (Apm· :cs.) 
lallanrlo rleste:> assumptos, nada mais tenho Não quero concluir, senhores, qu~ de
em vista sinão concotTet· com o m~u mo·1esto vamos volver a politic:t rlas emissües, o que 
contingente p:n>a o estudo da ques~ão que sempre me oppuz; mas urge rflcouheccr que 
mais nos deve preocenp:tr. ( ..,lpoiados .) :;i em 1 860-qua.ndo 0 13t•azil niio tinha mn.is 

Senhores, quanto mais medi to sobt•e a. de 10.000.000 de habitantes, entre os qmes 
nossa situa,;ão, tanto menos acho oxptic;1vel cerca de 3.000.000 tle escravos. trabalhando 
a. b:tixa do cambio pelas ril.zões gm·ulmente: sem salal'io e viventlo qua::;i sem necessidatles 
allega.das. E sinã.o, vcjamol-o rapidamente. -uma emissão de 90.000:000$. de p<tpel-

A C::lusa. a. que gor:tlmentc se Jl!ia a baixa moed<t não bastava para determinar a baix<t 
U.o ca. mhio ó o pn.pel-mocda, declamdo super. a-~ <lo . ca. mbio, difficil. é comprehender que <L de
bundante. Ora, Sr. presidente, eu presumo termina. um pouco mais do 600:000$. h~je que 
que. si é ve:;_·tbtle quo esse papel-moeda está Q Brazil possue cerca. de 17.000.000 de llabi
deprecia.do de cerc:t de :300 "/v. uão é menos tltntes livres, que teem tantas necessi•lacles 
verdndc que elle não superabundtt. O symp- como o trabo.llw.dor europeu e que pedem a 
toma. caracteristico da abu nd<t!lCi ::l. do rmmero seuttabalho ·não somente a suhsistencia quo
r:J.rio ~~a baixa da taxa. do desconto: c a Ca- t!diann. mas as economias que garanta.m o 
mara. s~tbc que a taxa r: c desconto nesta pra.<,:a ~eu futuro. (AJIOiaflos e ctzlartes.) 
é elovnüiss~rna ll_ que: o ~·,mrner·cio aqui tuew, o StL St~!1Z1,: 11ELLO ·CoRRI::.\. diL um apa.rte • 

. com n.srpats_ sct•ms ·ilriic:nlt.l.ados. 
U~I SR. DEPtiTAno- Aq_ni e 110 illteri•H'. 
O Sr-:.. SEr..ZElJELLO CottRE,\.- E' uma éon

dif;ü.o de depreei:t<ião. 
O SR. Ar.ciNDO GUANAn,\.P.A - Uma antori

dade insuspeita, o presidente do Londo;l rmd 

n ~::. ALctxoo GUAXABARA-E' ·certo · que 
mttii.o :-:e tratava unicamente de papel-moeda 
do Est!l.d\t... · 

o Sit. E~tlco CoEr.llo-:-\iio estava. mais ga
ru.tlti,to o p:Lpcl-moeda do Estado no tempo 
du imper!o do que ostít ng-orD.. 
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O Sn. ALCIND') GUANABARA ••• mas não de- o anuo passado, 1891. a exportação do ca.fé 
vemos esquecer que .elle não t.inlm outr<t attingiu a:t: 22.000.000 e a. da. caotttchout 
garantia sinão o credito do Estado; e se a 5 .500.000, de sorte que o valor destes dous 
nessas condições, ellc não influía sobre a tax:t pl'Oductos monta u. :t: 27 .50U.OüiJ. 
do c:tmbio, logicamente se concluirá. que . Podeis naturalmente ver que é possivel 
agora deV'in. in!luir u.inda menos, pois que re-I aos brazileiros ex trahi1· w;w espec:c rlc cmonne 
presenta a metade do seu valor depositado tributo annual elas out1·as nações que f"a::em o 
no Thesouro, salvo, tod:tvia, o caso de ser consttm~ para accrcscenta1· a sua rique::!t a 
supera.bundante... p.-ospendade. . _. . 

o s 1 ~. SERZEllELLO CORR.I~A dá um aparte. Nadatenllo a retu•a1· ao que J:1 d1sw. ao 
. coutrar10. pa.rece-me que meus argumentos 

O SR. ALCINIJ_9 G~A!\'A .J; ,~l~A-. • o qu~ _:v1-, foram rei'or9a.dos porque as c~lheitas de café 
dentemeute nao e. Dtdtcllmente, pois, a. e borracha !oram abundant1ssunas. 
búxa. do cambio se e:x:plic~l'tt pe~o pape~·l:noe- Dur~tnte os nove mezes que vão de :il de 
cl~l-. <<Postos. de l:l.d? os dt~turbtos poltttcos, ,julho a 31 de março o valor do café expor
diZl~' o Statzst de 16 de Jl1;1JO deste anno, q ne tado attinrriu a :t ~i .000.000 e u da borra
certamente tiveram uma. extraordinaria. in- cha a ;z .L;i71u.ooo, prefazendo um total de 
fluencia, a baixado cambio bru.zileiro e prin- ~ 25.500.Q:I(J . 
cipalmente devida ao excesso de importação. A unica declucçã.o que se póde t irar dahi 
Muita gente ~erg~nta_ com_o se expl1c:t que a 1 é que a p1·ospei'iclr.ulc do Jlovo bJ·a::ileiro d P'·o
tax_o. du cam~10. ~e.)~ tttO ba.1xa quando a co- •

1 

fl.'·es.~1:.va .. N Jo anno se. guinte, em 1893, d1"zia 
lhelta.do ca.fe fot tao bo;t e os preços foram 0 mesmo Sr. Glyn: «De :30 dejunbo de IS::ll 
tão :tltos. <L 31 de março de 1892, o Brazil exportou em 

A explicação é-a parte as luctas politicas ·1 ca.fe 525 milb.ões de francos e em 1Jorr·aclm 
que Y5.o rapidu.mente terminando- que a 112 milllões e meio. Não obsbnto oste au
importaçã.o toi excessiv~t • . 1\Ias ~ importaç~o gmento na cifro. daexport:tçiio o ca. mbio que, 
desde <;. lgUI? tem-eo est;t, dec~m;:.ndo, nu.o I Clll junllo de 1891, rno.utinlla.-se a. 18 dinllei
:porque o pa.1z é$tt>Jl:. emJ?oorectdo, mas por- ros ca.lúu <t 11 l/2 om a.bril de 1802, rcsttl
q~e. o !llercaclo. cs.tá. m~is do que s~ppr1do .

1

l•tcl;J il.ncomp;·~henúvel e por conse'f!Wt<cict 
Dtmmutda a. Hnpor~a.ç:ao. e contm:-rando iHc~;plicavel. Ha certamente ;!isso atgwna 
grande :t expol'taçao, e rv.c10nal conclmr que cott~:ct tle my;,:tcrioso. » 
o cambi<~ melhor:>.1'Ó. . » . Pa.la.n•as estns que inspi;·a.m esta. ironia ao 

Ei:;_üü indic~da outr.1. causa da batX<t.do p1·esiclunte ela Bl•t.t.::il Gr_cat SoHt1u:tn Raitux.t.y 
cambiO. Exammemol-:t em dotalhe-:e d1go (f<'int~n.cir.rl Tim e.~ 23 de .Junho dl' 1893.) 
de~de já. que, com :::. !itlta geral que existe cie . «0 Br·azil continú:1, :• cumprir· todos os seus 
estatistica.s olliciaos, os al?:trismos qun vou compromissos com rt mais honesta. o perH~ita 
citar são apenas approximado.s : em 1880 exa.ctidão. O cambio t:ont.lnúa em baixa. 
a 1881 a. nossa iinportaç,ã.o monta\·a a Entretanto o commercio do Brazil estú. em 
18!1 .0110 :OUO$ e a export<H;ã.o :1 220.uoo:::ooo; progi·esso. n. immigrn.çii.o a.ugmentt considc
cm 1888 a ~xportoç: to e:·n do 210.:?29:00fl$ e r-,welmente. a prosperid<J.de é ascendente P. o 
n. impol'tac.~ão de 2:3·1.5:!:~:000$; em lSUu a ••overno desempenha os seus compromissos 
importat::"io attingiu :L 2:3~ .391 :OOOS e a ~x- ~om um:1 pontu:1litlade que se poderia quali
pol·ta~ão a :?.86.0•12:000$1)00. Em 1891 n. 1m- ficar de ruonoton:t! 
port;•çlo cresceu üwora.velmenta e chegou a d z 

1 45:3.000:0008, mag a exporta.r;U.o '? nã.o 1oi de Si atgHcm t;vassc o JIO el· . r..e t ,eci.ti·a·;· o 
menos de "187 .0JO:OOO.~.·ooo ! aniffllUt do cambio, este alqucm se1·ia cc;·ta-

. ç m.cate a !ulmínist1·w~ao do Lonr.lon anrl Bl·a-
Qua.ndo mais viva. in. entre nos :~ ques ao ;íticm· Banh. Ora,· o 

1
Jres:r1ent,: desse Banco 

financeira. o Sr. Glyns, presidente de Lonr.~on 
& Bta:ilian Banh, di;-; ia aos seus acciO- clcclctn\ ')Ue havia nis.~o wn mysta1·io •. . » 
nistas: Ha. de i'Lwto um mysterio, o mysterio da. 

« Eu ousei a.ffirm!\,r em outra. occasião que noss:L progresiva. miseria. Somos um povo 
o. colheit.adoc~ll'é-representando uma qninto .. que tr~tlla.Lh:t, um povo c1ue produz, que tem 
parte da. producção total do mundo _era por a.ssim dizer o monopolio virtual de dous 
uma fonte excepc:ionn.l da renda para 0 povo ::;eneros indispensaveis e não vemos o fructo 
brazileil'o; e não · fallo da do wo1,ttchout ue nosso t1;abalho, nuo gozamos o resultado . 
cuja . producçüo é . igual ú mcto.de d::.. do d<t nossa pl·oducçãu, somos caàa vez mais 
mumlo. IJObres ! · 

Existe ainda 'uma grn.nde industria. sa.~chn.- Em 15 annos, só pelos portos do Rio de Ja-
rina que faz progressos, exporta-se _tabaco e n~iro c Sa~lto>: e::-porta.mos c.ale no _val_C!r ~e 
lta. <LÍJttla. outros artigos de exportaç:ao. . x::::~::l.OOO • .JUU. 1<1.~enoi·me sommaluntJm-se 

l'os:;;o agor<t dizer~ vos corno prov~t de nn-, c dcs:1pparcccll, ~mgu~m . sabe. ou do pitr<.t. 
nllm; <tsser<;ões que se calcula que Lhmwte I Sc•mo;:; pobres e n<tO ca,;,:ntall~amos ..• 
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o SR. RoDOLPHO ABP.Eu-Para :provar que r-Janeiro. The Obscn:IJ1', lle 12 de ffi(j :n deste 
não capitalisa.mos, se1~a. preci:oo_ CJ. u~ V. Ex. anno, e;:lC~beça va um resumo do relawrio do 
p1:ovasse que nesses _lo a:nnos mco ~e :nos :tu- consul mglez com eshs palavras : « Os por
g~etwt_do e~traordmarw~~nte o n~sso ca- • ~~Ldores de_tit~los sul-americanos que liga.m 
p1tal fixo. tsto e, que o h.lo de .T:tneLI·o por unportanc1a. as flnctuacues das taxas de 

·exemplo não tem multiplicado as suas nova.:> cambio diarüunente telegraphadas da Ar(l'en
construcções e melhoramentos e 'tue o Estado tina. Br:~zileira e outras~ Ropublicas, fluctua
não tem participado desses melhoramentos. ções que t~ntas vezes determinam a alta. ou 

o SR. ALCIXD:t Gc\KABARi.-Perd.oe-me baixa de~ses titulas. _lerão co1~ interess~ as 
V. Ex .. a :ma reflexão não destt•óe ~~ minha obser>aç,oes do consulmglez no R1o de Ja.nerro, 
aflirmativa. Compare V. Ex. a somma quo err: um 

1 
r~latorio. sobre o co~lmor·cio d~sse 

se fixa no paiz representada em c:stmdas, em po1·to, .wJe J?Ubltc:J.do. pepo:s de e~phcar 
pre:~ios, em novas culturas é que é rninimfl- como a taxa.~ fixada ca'!a tha no Rto pela 
com a totalida.de do valor da nossa producçfí.o ~~m:~m SyndiCal d~s Corretores de Fundos 
-que é enorme-e digc\-me: oade ,·ae essa PL~bllCOS, o rclatorw acc~scenta que a aes
diíTerença? pelto de_toda.s as precauçoes« a onda da es

0 SR.. SERZEDELLO COl<Rl~A-Produzirnos 
muito, mas a nossa situação é de colonia. es
trangeira. 

O SR. ALCI!\""DO GUA:.\'ABARA-Aqui esti: 
todo o fructo do nosso trabalho é dremdo 
pctm o estrangeiro. Temos. :primeiro. que. 
saldar em ouro a nossa importação ; e depois 
como a grn.nde maioria do nosso commercio 
é formar1a. por e:>trangeiros, os lueros des.3e 
commcrcio não se fiX<'oill no p:üz. mas sfí.o 
tambem drenados para o estrangeiro·? P:1.ra 
quem. pois. trabalhamos nús, sinão para o 
estr:mgeiro ~ (.4.poiados.) 

O tributo que. por meio do café e da bor
r:tcha, consumidores }Xtgam ao Bl'azil. não vem 
a.ugmentar :1 sua riquez:1 e prosperid:~de, 
como dizia o presidente do Lonrlon & Bmsi
lian Br.mh: vem augmeutn.r as dos estran
geiros que aqui commerci~m e qae se apres
sam em reenviar os seus saldos aos seus 
paizes de origol!!.. Nús p~oduzimos e empo
brecemo-nos : o ostraugen·o vende o nosso 
pt'Oducto e enriquece. 

E empo1n·ecemo-nos duplam~nte: primeiro, 
porque desde Q'le os lucros rlo commercio 
sahem do pa.iz é cYidente que não o c:tpito.
lisamos, que não os encorporamcs :i. massa da 
riqueza nacional, e segundo. porque a neces· 
sidade de salcbrmos as nossas contas em ouro, 
quando nilo temos ouro. por um l<vlo e a 
sahida desses c::tpitaes continüa e inlnteJ"
ruptamento por outro determinam de modo 
incontestavel a baixa da taxn. do cambio. Eis 
abi nma rla.s í'<lces !lesse mysterio que o pre
sidente do Lontlo:1 Ba,lh não conhece. 

Si nos detivermos um momento a. considerar 
que rerne:lio ::tlgum t..'tnto el!icaz podemos 
oppor a isso, estou em que o primeiro que se 
impõe é o restabeledm1~nt.o da cobrança in
tegral em ouro do· . imposto aduaneiro. 
(Apa1~es.) )Ias não quero insistir agora sobre 
este ponto. rlesejoso eomo estou de aprofundar 
aquelle mysterio. Mas não serei eu que o 
farei, sinü.o uma autoridade insuspeita, qual 
seja o eonsul da 13rã.-Bretanha no Rio de 

peculn.ç:.w leva tudo deante de si ». O 
c:tracter brazileiro continüa o Obsei·ver, re
suminr1o o rel:~torio consular, aireiçoa-se com 
facilidade a. tudo que cheire a azar. Em um 
paiz onde não existe ouro. nilo é estranhavel 
que se adoptem outros meio,; de especulação, 
e quando a riquezo. nacional e ~onstituida por 
exportações que teem valor. o cambio repre
senta urn meio prompto. Um negociante púde 
tom:tr lettras para }Jagar im}Jor·tação ou 
vendel·a antes de precisar saccal-as contra 
carrega.mentos para 1Jeneficia.r da diiierença 
de t:::.xa. Isto póde ser ehama.do o germen d~L 
e~pecu!Hçiío. 

Cedo, porém, o feitiço começ~a a agir e a 
p1•.:ça Yive delle. As necassid:tdes do marcado 
s~o em breve s<.tis1eitn.s ; mas quando este 
limite é attingindo, a. especulação real :lc
centua-se. Procura-se então os Bancos, signal 
pron:.vt::l lie que os especuladores são inca
p::tzes de se eobrirem ou de que 0 ::eu nt\pel 
particulrtl' e esca:>SO. • 

IVatm·é!lmcntc c.~sas ins!ltui(:ões ti1·rnn entao 
·;;anlaqem da situaç(7o, bat.~~ctildo sua.~ ta:.;as 
pm·a · w;sefwrc.!·cm 'liwiorcs lucro:;. isso m7o 
ab.~tantc, cllas (aci!itmn cwmvirJ p01' unw 
so;nma cons:de1·avet. 

Os especukd.ores, por·intermedio de corl'C· 
trn·es. compram-lhes c<Lmbio a pl'azo, osten
sivamente ].Xtra ser tomarlo em data fix:.t, 
mas 1·ealmcntc para se;· liquidado po1· cli(fe
-;~er7ças .. 

O comprador, para. ~:pmntia contra. us 11u
ctuações, é obrigado a f'uzer um denosito ou 
1 P:1l'p;em de ga.ra.ntia. de lU "f o do tôtal. Si o 
eambio melhora antes da. data da liquidação 
final. elle tem a plena. liberllalle de negociar 
os seus lucros eom um especulu.tlor mais ar
dente; mas si o~corrc uma. baixa. elle deve 
os liquidarou refvrço.r o limite de lO 0/o até 
final liq uitlaçi:io. 

Estes appetlos podem ser considerados como 
reforços 1\~itos ao stoch para. mantel-o além 
do período combinado para o paga.mento. 

I-Ia. aqui, comtudo, um ponto importante a 
1wti ci:1.r. 
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Qun.ndo o .~toch e venr1ido a prazo, se nU.o e 
sa.cca.do, uo di•~ do vencimento sõ se tem a 
pagar :J, dilrerença; mas na.s transacções cam
biaes. como se fazem no Rio, a.ccor-dos diarios 
sobré um~t só fuce das fb.ctna.Ç"ões c1e taxas 
são feitas sobré as •1enominadas margens de 
lO 0 /o. 

« CompJ,rando. diz o Pl'esidente. a actual 
situaçã.o com a do anuo passr.do. verifica-se 
um grande incL·emeuto nos negoéios. . 

Praticamer~te essas lctt;"Crs de e:;pect;laçtio 
mmca scío saccadas. 

De {c!cto (t 1:enda a p;·a;;o dei aos Bancos um 
cnnrme luc;·o. 

Elles podem cobrir-se com vagar ; mas o:> 
seus f1·egnczes devem ützer o depo~ito dentro 
do limite -prescripto. sem nada lucrar :~os 
Bn.ncos se l1entro do mesmo periodo o cambio 
se~ue outro rumo. 

E' evidente que os especuladores para se 
c0brirem devem opera1• entre si, pagando aos 
Bcmcos fortes contribuiç,jes _ 

Qtwnlo mais extensas $C to;·;w;·c ii l essas 
wansc.cçües, tanto melhoi· pora os Bancos. 

O excesso dr; cam./Jio saccado, mesmo se fit:
ticio, desdf! guc .~e possa tingir- de uma cO;· de 
realidade, lcr:anta o preço elo om·o em relr;çc7o 
a t~íil. papel-moeda irwonve1·tivel. 

Assim as ta~,:as cahem .• 
Em devidn o1·dcm e com uma Jll"Cctsc!o mathe-

11Utlic't O> Bem cu:; pndem entc"io, ·em ·wn me;-
cado em baL:a, ope;·(;r- .~obre a mw·gcm rlc 10 "/o 

Os lucros brutos em 180~ foram~ 130.779 e 
os deste ::.nno 1bram:.!: 17l.1GO.» 

Levar<:~.m-se ;t 30.000 ao fundo do reserva e 
t1istri1miu-se um dividendo ele 10 °/u. 

Aqui está. publica.r1::J. pelo F~nancial Neu;.s 
de 24 de n.hril a noticia. (!a do Lonclon anel 
Bra;ilüm Banh. 

O anno passado tlepois de distribuído o di
videndo o bonus montando a ;1; 105.000, havia. 
um saldo de ;; 231.000 que junto ao lum·o li
quid0 deste anno ~ 174.000. somma ;t; ·105.000. 

Distribuiu-se igual divif1cndo e levou-se a 
fu.ado ele r<Jserva .:t 100.000. 

Não quero commentar. Srs. deputados. A 
Camara coteja:á os factos e concluira natu
ralmente que e~sa riqueza e prospel.'idade são 
feitas i certa do empobrecimento progressivo 
tio povo brazUeiro e do descredito gradual da 
N:lção Brazileir-a.. (Apoiados.) 

Reputo o meu dever concluido em denun
ciar e document:n• tiio irregular estado de 
·comas com o qual a transigencia chama-se 
cumplicid:.~de; e só mo résta da Camara a be
nevolencia e o favor com que :::e dignou de 
ou vir-me. (ilfl'ito bem. O orado;· e muito (eU
cüaclo .) 

com. sefJW"WJr;a, lirpt:dando 0-~ ne,qocios pw·"· Veem á ~viéSct, são lir1as, apo1:tuas o envia-
llljUCllc.~ 'JW! co;ls:dcmu!. 1· ~"'iúr "lhn p:.·n!ido. das ú Comruis:sfio de Orçamento a.s seguintes 

Cma vez a. a.thmosphel'a. ,J,~ no~o algum 
tanto pacificada -pela suppressão r1e algumas E z 
pequenas diflic~1lda'1 es. dec:la.ra-se a c~1ima e •me;!( c!s 
suppõe-se o mercn:.lo indeciso. . . . , • _ 1 o-

Os B:1ncos mn.r·cham entiio com ns taxas li-~ Ao proJ~:c"o n · 1 ;4, ( e IS~o: 
geiramente melhor:v1as. Oatb convi<'r: Supprimir o imposto (1e im· 

Um boa.to de mudanç:a.s politicas üivor:Lveis, portação sobre o material escolar p:wa o eu
noticias de b::;ru-: coiheita.s, ou emp!·estimos em 1 sino prima.Pio, considet-a·~o c:Jmo tal unica
ouro re:;t:mram log? a. contlanç-:L e eis de l rnento o ~a teria! technico (. e<~rteiras escola
novo :t roda em mon:nento; e tanto quanto res, qnauro pretos, ma.ppas. dous de Froebel, 
o p3,pel-moed:l, permanecer inconverti vel isto collecçGos e5colares de systema metrico. 
será assim.» i sciencias naturaesesolidos goometricos, etc,) 

Assim. pois, Senhores, é uma. autorida.de 1 c não qualquer outro que possa ter destino 
insnspaita. que nos vem Íl'<lZer a noticia cir-

1 
ditrerente. 

cumstanciada 110 mono pelo qual se manipula Onde convier: Accrescente-se 5 "/o sobre os 
o éambio na no~sa praçn.. prcmios de todos os seguros novos qne 1brem 

E' uma rolek~ cujo barato é tirado pelos realisados a contar t.le l de janeiro de 1896, 
Bn.ncos estrangeiros. pelas companhias estrangeiras de seguros de 

Da magnit;Jde desse jogo a Camnra pôde vida,. 
fazer idea. st1.benél.o que as necessidades nor- ~- R.-Sala das sessões, 3 de outubro de 
maes da. noc:;sa praça montam no ma.ximo a 1895 .-lifcdcii·os e A.llnrqtw1-qHc. 
:1: 1.800.000 mensalmente e que só em 25 dins 
uteis do mez de . setembro ultimo negocia- ..,... ,;,. ..,.., - _, .... . F" 1. d 

"' ram-se ::up.li :l: 5.000.000. . . . .·· . . ; ~ ~~·- .1: t~e!!n.ucn "~-:: 1ca. a.r ~~}· .a 
Dopruveito <me esses Bancos tlr::tm de tã.o rl.st:_?S~·tO pelahor~, do proJecLO n. l ;4, ue 

immoral inüustria.. póde a. Cama.ra. ajuizar 1 1~9o.. . . . . . . . . . 
por C35<ts not.ici.a.s de ·suas Assem bleas Geraes.\' y E!> ta sob!e a ?II~s. a o segumte requer~mento 
recentemente realisa(las em Londres. · uo Sr · Enco CoeLlw. que })i:l.ssa. a. ler: 

Aqui está. a noticia dtt Assemblêa Geral-~~ n.équeiro nrgeucia. para interromper a or
pnblicada. pelo Times de 22 ele ma.rç~o - do dem do dia., por espaço de meia. hora, atimde 
B;·itis Banho{ Sottth Amcriw. . . justificar a <tpresent<.tçU.o de um projecto de 
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lei, de gr(l.nde interesse economieo-finauceiro I 
par:1 ~t Uniãp. 

SaJ[I, das sessões, 3 de outubro de 1895.
Erico Coelho. 

fiias. como evidentt:lmente niio ha numero 
no recinto, julgo esse requerimento prejudi
cado. 

o~~- Erüco ~~!elho (pela onlem)
Estou a.costuma•lo a obedecer sem discrepan
cia as observaçiíes tle V. Ex.. 

Portanto, tenho a. dizer que não reclamei 
de v. Ex. que consultasse á Cama.~~t -para 
obter solução sobeo o meu requermumto, 
visto que, sendo a materia da J?l'imeira t:arte 
da o roem do .1tia de bastante Importa.ncia. e 
esta.ndo na tribuna um orador da c~1pacidade 
elo meu :tmigu Sr. Alcindo Guanaba~·a, que 
:1caba. de prestar um relevante serviço ~o 
paiz. eu deYia, gu:trd.ar a m!nha. 1'eclamaç~o 
para fazel-a neste momento, 1st o e,, na segun~a 
parte da ordem do dia, c1ue contem ma.term 
de menos interesse. 

V. Ex. acaba. ele dizer que é escusada n. 
consulta ú Cam:::.m, po1·que nã.o h:t, nem no 
recinto nem fóra delle, nume1;o de repre~n
tantes da Nação, afim de ter uma solu~,;ao o 
req1;erimento que apresentei. .. , 

Eu me conf'ormo com a decl::-,r:~c:<w ue 
V. Ex .. pe''indu entretanto que, amanhã, 
logo qtie li aja q~!orum para. Yotar, V. Ex. 
consulte á Camar<1, lJOl'•1Ue a materin. de que 
pretendo occupar-me tem importauci:t eco
nomico-fi.nanceira e entende cum o urç:tmento 
da. Receita. 

O SR. PP..ESIDEXTE-V. Ex. sel'it atte:J.dido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' n.nnuncla.dn. a continua.1;ão d11 :3• dis
cussão do projecto n. 96, de 1895, regulanrlo 

Otncios: 
Do Sr. l" secretar to do Senado, de 2 do 

corl'ente. enviando a :proposição desta Camara 
concedendo ao Dr. João Silveira de Souz::., 
lente jucyilado da Faculdade de Direito do Ro
úife, melllor:1mento de sua. jubilação, propo
sição a que o Senaüo n::to deu o seu assenti
mento.-lnteirada. 

Do mesmo senllol', de l10je, communica.ndo 
que ao Senado fui restituido, devidamente: 
sanccionado, um dos <tutographos da resolu
~;il.o do Congresso i'\:1cion:ll, autorisrtlldo o go
verno a abrir ao Ministerio da Marinha no 
exerdcio vigente os cret.litos extrao:·dinarios 
de 3Sl :0002;, narn dn.r exe<.:uç~'io ao§ lO do 
art. 2° da Lei n. 242, de 13 de dezembro de 
!80-1, e de 1.883:575$080 para. pagamento de 
i"rete:; e rep~u·os dos V;< pores Santos, S. Sal
radar e Itaipú, armado& em cruzadOl'es du
rante a reYolta. de 6 ele setembro ele 1893.
Inteirada. 

Requerimentos: 
Do Pocler Executim da Ca.mara Muni

cipal de Barbacena,, l)eclindo restituição d~, 
quantia de 3:100$800 pagos a Estrada de 
Ferro Central do Brazil, de f1·cte do mate
rial destinado ás obra.-> do abastecimento de 
a.gua, :·~ mesma ciéb1cle.- A' Commissão de 
Orçamento. 

Do Dr. Manoel Peixoto de L~l.cee,1a \Ver
neck e oHtros,pedindo indemnisaçiio de terras 
de. sua :propriedade de que estit de posse o go. 
verno para o serviço de abastecimento de 
agua.-A' mesma commissão. 

De Ivi:1noel Victor elos S<>..ntos, ex-cabo do 
esq;1adra. pedindo ~e decreto um:.t grati
ficação para todos que servirem mais de 
10 aP..~os no exercito.- A' mesma. com
missão. 

Vae a imprimir a seguinte 

o estu.do de sitio. _ I RE:UACÇÃo N. 9i n, DE 1895 

o Sr ""t..uou~to de Fre1t.as I 
(E , d" c : .. o~de" ';' rl~e ·e-· 1-Jub7ic<u{o tendo Redacçao final do J_?l'ojecto n. 9_7 A, do co_;·-s.e zs UI~ t,,_.,, . .~ 1 " ·' , , t : p l E t · 
: l t -c 'C . te'n-Jo ao --·ado·· ) J'c;t-e anno, que a?~ onsc~ o oc e;· 'xecu ~oo 

s.c o_ en 1 ~t. · e,J~ · 1. • u, 
1 

• g trans(e?'Íl' do quacl1·o do C):ercito e inclt1ir 
FICa a ll1scussao :tdtad:t pela hora. . como etf'ectiuo e;n mn dos co1·pos militm·cs, 
Passa-se~ a hora de:;tinada, ::tO. eXl?ed:ente. suboJ·d:;wJlos ao Ninisterio dct Justiça e 
O SR. 1° SECRETARIO procede <t lettu~·a. do Ner;ocios Intt:wiorc.~, no posto q11e jti e.r:e;·ce 

seguinte em commi,çsiio, o majoi· anxiliar technico 

EXPEDIENTE 

du mc~mo mlnúte;·io e al(e1·es do e:.r;ercito 
Beneoenuto ele Sou;a J1[agalluíes 

O Congresso Naciona.l decreta: 
Ct;mmuuicação do Sr. deilntu.du Flavio Art. 1.° FiCa o Porler Executivo :-tuto;·i-

Guedes de Araujo. que por motivo de Ll0011f;<1 sa.•1o a transferir do quadro do exercito e in
não tem podido comparecer ús ses~6es.-ln·lciuir como effectivo crn um dos corpos mili
teirada. tu.res subordinaclos ao Ministerio da Justiç;1 c 
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Negocias _Interiores, no posto que já exerce vencimentos dos instructores das escolas, os 
em comm1ssão, o major auxiliar tedmico do quaes- exercem funcções puramente mUi
mesmo ministerio e alferes do exercito Bene- mres. 
venuto de Souza Magalhães: ficando 1ixa.do o Aon. 12-Estado-:-Ia.ior,General-Reduza-se 
refe~ido ~argo no quat.iro do corpo em qtte ·a 511:128$ u. verba de 595:128$, passando os 
for mclu1d!). membros do Supremo Tribunal Militar que 

A~t. 2." Revogam-:;e as disposições em con- tiver~m o postp de marechal a perceber, em 
trar10. · 'l'ez ue gratificação do commando do exercito, 

Sala das commis~õe::. 2 de outubro de l$95. do n.rt. 24. ca.pit. 5", da lei aprrovada pelo 
-F'. Lima Duor:e.-J. A. Neiva. deereto n. 046 A, de 1 de novembro de 1880, 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO N. 138 C, DE 1805 

Emenrla r.lo Senado ao JWOjecto da Cama1·a elos 
Deput(tdos n. 182 B. do con·ente como, que 
{t.r-a a 1lespe;a do .Minist e1·io da Gt1e1·ra pcwa. 
o e~;e1·ciC:o de 1896 

Do estudo a que procedeu sobre as emen
tlas do Senado {1 proposi~~ão da C:unara. dos 
Deputados que fixa a. uespeza. do Ministerio 
da Guerra para o exercicío de l89li, con
clue a: com missão do orça.menío com-a. apre
sentação do seguinte parecer, discriminando 
as que, em sua opinião. poLlem merecer a 
a.pprovação (la C:tmara, das que não devem 
obter . apoio, pelas razões que pa::sa a expcr: 

Emenrlas do Senado 

Ao n. :t-Directoria de Obras Militares
Reduw -se a 50:000$<t Yerba de 100:000$ pe
tlida para. a Escola. :Superior ~~e Guerra., na 
praia da Saudade. 

Ele•·e-sc :l. 100:000$a verba de 75:000$ des
tinada ás obras tlo novo qua.rtel-t.ypo pl.l"<.\ 

caYallari<L, em construcçã.o nos terreuos da 
Quinta. da Boa ·vista. 

A comrnissft.o julga que ostã.o uo caso t'e 
serem approva.das p~la Ca.m•u·a. 

Ao n. 5-Instrucção Militar-Reduza-se :1 
300 o numero do~ alumnos internos do Colle-
gio Militar. . 

Depois das palavras...,.... Gabinete de physica. 
e chimica da Escoh1. l\Hiitar d;). Capital Fe
deral - elimine-se todo o resto do per iodo. 

A reducção do numero dos alumnos elo 
Collegio :11'1ilitar tem o voto favoravel da come 
missão. 

Não pô·1e.pnrém. çoncordar com a elimina
ção do período que·sp.pprirne 54:000.$ de or.,. 
den\l.'los e gra.tiftcações dos instructores c1as 
escolas .·· militares, passando elles .a ·perceber 
commissão a.ctiva, não só porq11e, restabele
cida .a consignn.ção supprizn k\t pe!(l. Cam:tr-J., 
não foi deduzido da rubrica 13 '. o augmento 
correspolidentc que pa.ra esta pa._~sou, como 
ainda pela necessidade já. demonstrada uo 
parecer e na discussão, de uniformisar-se os 

C:unar:> V. VI 

a gratificação de commando de corpo do exer
cito. t1e que trata o mesmo artigo . 

Não póde a commissão acceita.r esta 
emenda. · · 

Asgratific:tções dos membros do Supremo 
Tribunal Militar são attendidas na rubrica 2", 
nã.o c:~.benclo. por consequencia, reducçiio na 
12·•, qne provê a outros serviços e gratifica-
ções. · 

.Além disw, a.··lopta.da a disposição acima, 
da.r-se-hia uma rlesigualdade, favoravel aos 
membros do tribunal que teem a mais alta 
gr·a.duaçã.o na t\rmad.a., dos quaes receberiam 
maior gratitica.çã.o uo que a3 do postocorre
spondente no exercito·, o que infringiria dis
posição constitucional. 

Do mais. niio é curial que se reduza em 
verba Ol\'amentaria, vencimentos que teem 
sino pagos. por interpretação ela Iei,a. membros 
Tribuna[ i\Iilit.a.r desde a sua organisação. 

AO n. 14- Corpos arregimentados- Re
duza-se a Yerb:1. a l~.i32:166$0GO. 

neve ser approvada osta. emenda,por ficar, 
pelos calculos feitos. recluzit1o a 1.250 o nu· 
mero dos <Liferes excer1entes do quadro. 

Ao n. 15-Pr:H;:as de pret-Em vo;o; de 8.000 
no[untarios, diga-se 10.000-:--o.ugmcmtando·se 
91:250$ á v-erba col'respondente. 

Buppríma-se •~ verb;t de JOí) :OOO$ destino.d:L 
a :premio:;;. 

Accrescente se:-As praças voluntarias ou 
engajnrlas perceber-ão as gratificações que lhes 
colllpetem, de acc~'rdo com a. lei n. 247, de 
15 de dezembro de 1R94, seja qual fôr o seu 
tempo de serviço. 

A p!·imeira emen•la não póde ter pa.recor 
fa.·:or-aYel da commissão, por desnecessaria, 
visto esta.r consignada no projecto da Camara 
a verba para mais 2.000 praças que na pro
posta do goYerno é incluida no at)gmento a. 
gratifica~·ão de volunta.rio:;; (91 :500$ calculada 
para :166 dias) que unida ao respectivo soldo. 
d<\ 11. importaúci<l ue 355:020$. accrescidos 
nesta rubrica. · · .. 

:A suppressão .d.<\ verba. de lOO:qOO$ desti
nada a premias, 11ão pódc tambcm obter a 
a.nnuencia di.. commi.ssãó, J?.or ~er .essa quan
tia necessaria para pagamentos a praças que 
a elles t.ein direitô p_elo têmpó que Ihest·esta. 
de serviço, por cotltractos celebrados em vir-
tudo de lei antéríór. · · · · 

A ultima convém sej~ appr9va,.da~ 
15 
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A~ n. 17-Fardamentos- Eleve-se ~verba '1 Projecto da CailWl"a dos Deputados n. de 1895 
em .)GO:OOO$ para attender ao 3.ccresCJmo de 1 
2.000 praças. 

De-ve ser acceita esta emenda: 
Sála das cal'nmissões, 2 de outubro de 1805. 

- Joao Lopes,presidente.-Pattla Guimanies, 
relator.- LIJ.w·o 1líullel".-Benedicto Leite.
A.ugttsto Severo.-Ser:;edello Corl·i]a.-Pauli
no de Sottza Junior. 

Emendas do Seuado ao 1n·ojecto da Camura 
dos Deputados gue fixo lt cle.~peza do .Minis
teria d,t Guernt para o e.o;e1·cicio de 1806 

Ao n. 4- Directorias de Obras Militares -
Reduza-se a 50:000$ a verba de lOU:OOO$ 
pedida. para.-a Escola Superior de Guerra, I 
na praia da. Sn.uda.de, 

Eleve-se a 100:000$ a. verba de 75:UIH.lSdes
tinada ás obras do novo quartel-typo ·para 
ca. vallaria, em construcção nos terrenos t.la 
Quinta da Boa-Vista. 

Ao n. 5- Instrucção :Militar -Reduza-se 
a 300 o numero de alurnnos ·internos U.o Col
legio Militar. 

_ Depois_dR:s palavras- Gabinetes de phy
Sica e ch1m1ca. Lla Escola 11ilita.r c'!a Capital 
Federal -elimine-se todo o resto do per iodo. , 

Ao n. 12 -Estado-Maior General-Retluza
se a 571:12.8$ a verba de 595: I :28$. passando 
os membros do Supremo Tribunal ?vlilitar 
que tiverem o posto de marechal e IJerceber 
em yez da. gratHica~,~ão de commando rl~ 
e~rcito. do art. 24. capitulo 5". da lei ap
provada pelo decreto n. 94li A. de 1 de no
vembro de 189il, a gr<Ltiiicação de commando 
de corpo de· exercit.o, de que trata o mesmo 
artigo. 

Ao n. 14- Corpos anegimentauos -Redu
za-se n. •·erb:L a 12.732: l6G:)OOO. 

.Ao n. 15 - Praça:; de pret - Em vez de 
s.ono volum.arios. diga-se !0.0(10- aucrmen
tando·se_ !H :250$ á -ver·ba corresponclcnte. 

Suppr1ma-se a verba de lOU:OOOs destinada 
a premias. • 
Accre~cente-se:- As praças voluntarias 

ou engaJadas perceberão as gratificações que 
lhes competem de accordocom a lei n. ~4í, 
de 15 de dezembro de 1894, seja. qual for o 
í:iCU tempo de serviço, 

Ao n. 17-Fardamcutos- Eleve-se:~ vcrha 
em :3GO. 000: OOU$ pa.ra attende1; ao acr:rescimo 
de 2.000 praças. 

Senado Federal, 28 de setembro de 1895.
Manoe/. Victo,·inoPel·eim, presidente. - Joa:o 
JJm·bo.l!to UcTtúa 'Cavalcanti. - .Toahim de 
Oli~ei1·a Cattm~a, 2.o sect'etario. - Joaquim 
Jose Paes ela Stl1:a Sannento, servindo de 3° 
secretario.-Joaqui.,~ José (le .t1lrneicla Per
nambuco, servindo de 4"secretario. 

O Congresso Nacicnil decreta : 
. Art. O Presidente da Republica é auto

ri~a ~lo :~lespedncr n~ exercício de 1896, pelo 
Mr~1ste.10 ~.?s.~egocw~ da Çi:ue_rra, a quantia 
de o3. !90: 4.)8::;;;:,99, assim d1str1buiua : 

I. Secretaria de Estado 
e repartições anuexas : 
Reduzida a verba orça.

mentaria actual em 
16:108$. por(JUC embor3. 
se augmentasse li :56lJ$ 
(sendo no pessoal I :800$ 
na g1·atificação do ofil
cial de gabinete do mi
nistro-lei n. 2:.32. do í 
de dezembro ue (S\J4, e 
36'1$ :por elevar-se de 
2$5UU a. :3:<; a diaria dos 
serventes ·da Repartição 
do Quartei-::viestre Gene
ral. no material da 
mesma repartição I :200$ 
e na. de a.juda.nte-gene
r:'-1 8_::2UU:) por insuffi
Clencla do votado). são 
transferidos p:tra a· ru
brica. 13-Corpos espe· 
27:668$ das vnnta~cns 
milit:.~.res tlos escriptu
rarios e porteil'os das 
referiàas repa.rtiçlies. 
O secrdario lht RelXl.rti
(;ão do Ajudante-Gene1·n.l 
e os cheles da sec~ã.o 
de.:;ta Repttrtiçilo e ue LlO 
Quartel-mestre General 
perceberão as vantagens 
cbt. commissão nctiva do 
engenheiro:,; sendo ns do 
secretario como chefe 
pelo § 13°. 

De accordo com a. proposta. 
2. Supremo Trilmnal 

:Militar e auditores: 

Augment~dos de 10:800$ 
os venctmentos dos mi
nistros toga.tlos (:u·t. li 
e 5" dos dect'etós l4U o 
225 de 18 de julho de 
1883 e 30 de novembro 
de 18!)4), de :-;:ooo::;; os 
vencimentos do auditor 
de guerra da Ctt.pita.L 
Federal (Leis ns ..•• 26 e 
225 de :30 de dezembro 
de 1891 e:30denovembro 
de o 1894) e de 360:) a. 

218::380:$000 
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diaria dos serventes, 
passando 20:512$ das 
etapas e criados dos ge
nera.es reformados e os 
vencimentos do secre
tario á conta das ru
bricas 12" e 13" ,- ha. 
uma di1l'erenç-a para 
menos sobre a verba 
actual de 6:352..~000. 

Idetn .............. ,. _ .. . 
3. Contadoria Geral da 

Guerra: 
De accordo com a proposta 

4 . Directoria Geral de 
Obras Militares: 
Elevada a mais 414 :000$0UO 

do · que na verba orçu.
mentaria actual, sendo 
400:000$, para conti
nuação das obras do 
Hospital Central do 
Exercito em S. Francisco 
X.a vier e 14: 000$090 por 
elevar-se a 10:000$ a 
consignação para obra.s 
do quartel de Goyaz e a 
BO: 000$ para as de 
Matto Grosso ..•......•. 
5. Instrucçilo lviiJ.itar : 

Elevarla a verba actual a 
mais 373:340$ ( menos 
19:372.$ qlle na proposta) 
sendo 86:660$ para a.li
mentação dos alumnos 
do Collegio Militar, não 
devendo o seu numero 
exceder de 340; 273:112.$ 
do augmento do soldo e 
etapa dos alumnos e 
praças de pret ( Lei 
n. 247 de 15 de dezem
bro de 1894 ) ; contem
plados ainda 57:568$, 
em execução do decreto 
n. 1.975 A, de 20 de 
agosto de 1894 que alte
rou o regulamento do 
CollegioMilita.r,e 10:000$ 
para apparelhos dos ga
binetes de pllysica e chi
mica da Escola Militar 
da Capital Federal esup
primidos 54:000$ dos 
ordenados e gratifica
ções dos instructores !la 
Escola Superior de Guer
ra e Militares da Capi-'
tal Ft:dera.l, Rio Gran1e 
do Sul e Ceará que pas-

200 :000$000 

181::310$000 

895:277$500 

saro a perceber commis
süo activa de cngcnll.ci
r us pela rubrica 13• ... 

G. Intendencia: 
Diminuída a verba actual 

e~n 12:079$ por trunsfe
rn•-se para a rubric<t 13" 
as vantagens milita1•es 
!los officiaes adjuntos. 

De accordo com a proposta 
7. Arsenaes : 

Augmentada a ve1•ba ac
tual em 401:648$:365, 
sendo: 205:51G$365 para 
cumprimento do decreto 
n. 240 de 13 de dezem
bro de l8f:M, que elevou 
os vencimen~os dos f'unc
donarios civis dos arse
naes de guena, e mais 
a quantia de 35:515:5 
por . serem contempla~ 

· tios os empregados que 
foram omittidos na ta
belht que acompanhou 
o citado decreto, assim 
distr-ibuitlo: na Canital 
Federal-I are h i vista da 
Secretaria,mais 750$; lO 
mandadores de l ~ classe, 
mais ô:OOO.) (tiOO$ a car1a 
um .) : 5 de 2" classe 
mais 3:000$. Estados do 
Rio Grande do Sul. Ba.:.: 
hia, Pernambuco, Parit 
- iVIatto Grosso- seis 
mandadores - m a i s 
3:600$; cinco porteiros 
-mais l :740$; cinco 
ajudantes de porteiro 
...;..mais 1 :740$ ; cinco 
apontadores mais 1:7,10$ 
cinco fei tores,mais 950$; 
cinco l •• :patrões ( dia
ria 5$ ) mais 3:492..$ ; 
cinco 2"• ditos ( diaria. 
3$-'500) mais 2:572.~500; 
30 remadores ( diaria 
2.$500) mais 9: 9:30$; E' 
consig-nada ainda a 
quantia de 24: 180$ di vi
di da para as officinas de 
l:ttoeiros e fundidores e 

_ de' correeiros e selleiros, 
no Arsenal tle Guerrtt de 
l\Iatto Grosso, e assim 
discriminadri. - : ·d O 'U s 
mestres (o r d e n a d o 
2:0 O O$. , gratificação 
1:000$) 6:000$; tious 

115 

2..1-16:781$000 

136:650$000 
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ope;>arios elo 1" classe 
(jornal 4.$4.00, gratiticr.
ção 2.$200 cnda um ) 
3:950$; dous ditos de :t" 
ch'lsse ( jot•nnl 3$7:l4, 
g-ratifi.e<l.çi.i.o lS 8 O 6) 
3:260;i; ; deus dit<'~ de 
:3" c\i:sse (jornnl :~$'Jô7, 
gJ·atilicn.ção l$533) Qll;\
tro Jito~ Lic 4" chtsse 
(:íornal 2~6G7, gr~~tilica
çií.o 1$333) 4:8QQ;; ; olOIIS 

aprendizes de. !" classe 
(gratificação 2$) 1:200::;; 
rlous ditos de 2" clas~e 
( gratificação 1$.300 ) 
900$; quatro dito;; de 3• 
classe (gratincaçfi.o 18) 
1 ~200$; e mais 5:0-lO$ 
1)(tro 42 operm·ios d.:. 1" 
classe dos~•rsenab d~~le 
e outros estldo~. qne fi. 
carão percebenno 2$667 
da jornal e 1:)3:33 de; 
gratificação. 

E' tambem elevnd:1. a con
signação«Materi<tl» úOm 
mais 90:000$ do q_uc a 
verba a.ctunJ (diml!lui
dos 100:000$ ua <.h\ pt•o,. 
posta - sando 50:000!) 
em matet·ia prima e 
5G:OOO$ em fermmenta) 
e transferid:L p:u·a :.1. J'U

brica 13 a quanth• de 
48:õ03$ das vantagens 
militares dos off!Ci:les 
arljuotos. 

A~NAES DA CAMARA 

r!a officina pyrotechn icn. 
do AL"$eoal t!e Guari."a 
do Rio Gr<l-nde do Su l 
(lei n . 240, de 13 de 
dezembro de 1804). 
JO_ Inspcctorit\ Geral do 

Seniço Sanitario; 
O il.Ugmento de soldo e 
,et;~pa conee:li1l0 peill õ.e
·ct·cto n. ~4i, de 15 tlo 
dez:ombro do 189-1 trou
xe a esto. vorbn. um ac
cre~cimo de 528:689S;óOO. 

Iclcm_ .••••••..•.... : ... -

1!. Hospit.acs c enfer
marias: 

Ele.vadaa •erba actua.l em 
1:930$ pa.rn do~pezas 
com o pessoal do Lo.bo
l'atorio de microscopia 
clinica e oactedologia 
(lei n. 126 B de 21 d~ 
noYombro de 1892-de
creto n. 1.915 de 19 de 
dezembro de 1894). A' 
conta !la primeira. c;,n
signa.ção do mati$riul 
despend<~.-se até 2.0:000$ 
com a motltagem do re
ferido labora.torio. 

I•1em. · - ..••.......... _ .. 

!2. Estado-maior ge
neral: 

Elevada a verba do orça· 
meoto em v igor com 
m:ds 158:\WSSOOO para 
execução da lei n. 247.de 
l;j do dezembro de 1894. 

Idem.- ... - .. - - ........ - . 

Os 'Patrões. machini!ltas e 
foguistas do~ arseoaes 
terii.o, como os ue mnei· 
DIJa, uma etapa de pra
ça de pret. . ... , , _ ... 2.01S:92i$500 12. Corpos especiaes : 
8. Depositas de artigos 

bellicos: 

Deduzidos da verba actual 
3:350$ por serem tr;lns
feridas para a rubrica 
13•' as va.ntagens milita
res dos oílioiaes encal'~ 
regados dos depositas, 

De accordocom a proposta 
9. Laboratorios: 

.. ,Accrescida. a. verba. do o r" 
o,;amento em vigor, elll 
18:300$, sen,lo. 18:000$ 
para melhor dotar-se a 
consignação «Materiül» 
e 300$ para augmento 
d~ j ornaes dOs operarias 

ô.000$000 

Iocuidn ~ quantia de 
100:000$000 de graliti~ 
caçi)e;; 0 vantà;!Cns, Cj llu 
Jlflss:.ram de outt·as t·u
bricns paru esb_ ... •. 
14. Corpos arregimen~ 

La·los : .. 

Elevada a verba actua.l em 
8.201:289$000. sendo 
2.391:289$ do augmento . 
do sotdo e etapa. (lei n. 
247 <le 15 de dezembro 
1le 1894) e 5.820:000$ 
de l-400 alferes exce
·dentes do quadro etre
ctivo (menos 485:í60$ 
que aproposta.)---··· .. 

20:~: 40~')000 

I • G.')Q : 2fl8~'500 

1.016:170$000 

595:128.$000 

2 .~05 :677$000 

13 .358:566$000 
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15. Praças •le prot: 
Acct·cscida. a. -;erba aclua.l 

em. mais 1.274:71459:50 
:proveniente do augmen
to do soldo e gratilicaçã.o 
do voluntario (lei de 15 
de dezembro), Jeito o 
ca.lculo para 22 mil pra
ças ( lll<tis 35): 020$ que 
na proposta ) ...•...... 
16. Etapas : 

Reduzida de 100:000$ da 
maior etapa dos offi
ciaes dos estados do Pa
rá, Amazonas e Ma.tto
Grosso, em consequencia. 
da lei ~e 15 de dezembro 
de 1894, é augmentada 
esta rubricn. sobre o or
çamento vigente em 
:3.218:000$ feito .o cal
culo para 22.000 praças 
a 1$500 (media actual), 
havendo uma differença 
para mais sobre a. prô
posta, de 4. 758 :_ 000$000 

li. Fardamento : 
Elevada ü. verb::t nctual em 

. 9 9 : 6 6 2$ I ;) 3, sendo 
42:600$ do allgmento 
aos jornaleiros altttia.tcs 
concedido pela lei de 1:3 
de dezembro de 1894 e 
57:062.~133 para pag-:1-
mento de costuras íora 
do arsena.l. 

De accordo com a. proposla 
18. Equipamento e a.r
reios: 

Augmentada a verba so
bre a vige11t.e e sobre a. 
:proposta., e m m :1 i s 
100:000$ por ser insuf-
:ficiente a votada ..... . 
!!). Armamento : 

Accrescida a. verba orça
mentaria e m m a i s 
30:000$ pelo augmento 
concsdido ao pessoal 
das officina.s de espin-_ 
g-ardeiros e .' coronbeiros 

.. pela lei c1~15 de dczem- .. 
bro de 1894. - - · ·· 
lclem ..... -.........•.. 
2Ó . . Despeza.s de . coriJOS 

e quarteis: · 
Elevada esta. . rubrica so

bre a votada esobre a 

5.013:403$700 

12.078:000$000 

4.-188:240$000 

355: ·1ô'2.~000 

213:650$000 

proposta a mais :300:00~$ 
para consignação- for
ragens, rerragens, etc .. 
21. Companhias mili-

tares: 
Elevad<1 a verba actual 

para mais 217:784$200, 
sendo 10:8:35$ do aug
mento de vencimentos 
do pessoal administra
tivo e docente 11os 
Aprendizes A rtifices do 
Arsenal de Guerra da 
Capital ( Lei de 13 de 
dezembro de 1894 ) ; 
14:014$200, de maior 
soldo ás praças das com
panhias d.e opera. rios mi
litares (Lei de 15 de de
zembro ) ; 165:762$ por 
subir de 1$ a I$500 a 
etapa dos mesmos e a 
dos aprendizes artífices e 
a. quantia. de 26:572$500 
por serem contemplados 
com augmento rle venci
mentos os em:prega.doii 
das companhias milita
res do Rio Gr:J.nde •1o 
Sul, Bahia,Pernambuco, 
Pará e Matto Grosso, 
omittidos na t..'l.bella que 
acompanha a lei n. 240, 
de 13 de dezembro de 
1894- assim discrimi· 
nados : 5 pedagogos, 
mais 2:940$; 5 ajuda.n
tes,mais l :740$; 5 pro
fessores de . 1 , .• lettras, 
mais 3:240$; 5 acljun
ctos, mais l :850$; 5 pro
Jessores de geometria., 
mais l :740$ ; 5 mestres 
de gymnastica, mais 
l :840$; 5 ditos de mu
sica, mais l :740$ ; 5 
guardas, mais 1:560$; 
27 serventes ( dhl.ria 
2$500 ), mais 9:922$500, 
e Capital Federa.l, mes.- -
tre de gymnastico. mais 
oOO$ ••••••••••••••.••• 
22. · Commissões mili- -
tares : 

De accórdó córn a pro:;. -
):lOSta ...•..•.........•.• . 
23~ Classes inactivas ~ -

Augmentada a verba 
nctna.l em 22:60G$ por 
ter de contemplar-se com 

117 

1 . 140:000$000 

730: 107$950 

132:710$000 
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a etttpa da. Lei n. 247, 
de 15 de dezembro de 
1894, os officiaes da. ad
ministraÇ".ão do Asylo de 
In validos. IP-em . . .... . 
24. Ajudas de custo : 

Elevada. a, verba actualem 
mais 50:000$ por insuf~ 
ficicncia. do credito vo-
tado para. 1895 ...... . 

25. Fabricas: 
Augmentada a v c r h a. 
- actual em mais <le 

10:000$ afim de dotar-se 
a consignaç:ão - Mate
rial- da Fabrica. de Pol· 
vara da Estrella e sup
prímida da proposta. a 
q_uantia ele 205:175$800 
(la F;_thríca de Ferro ele 
S. João de Ipanema .... 
26. Colonias militares : 

Supprimidas as consign3.
ções par'J. as colonüts mi· 
lita.res nos estados elo 
Parà, S.Paulo: Santa. Ca· 
tha.rina e Matto Gro~so 
(98: 171$, sendo 48::3!2$ 
das etapas ]3:ll'a os di
rectores e n:jur1ante:: da.s 
mesmas, e 49:850$ das 
demais despezas) ; m:ts, 
a ugmen tando-se 24.: 15ti$ 
para. os directore;; e aj u
dantes das colonias con
ser..-ad;tS e 153:27~~011 
para. cle.spezas. Jo pes
soal e mater1a.l ua co
lon ia mt loz do Jguas:;ú 
e construeç:ão tln. estr::t
da estrategicn. e ponte 
no rio Jangada, fica 
etevada a verba a.ctutll 
em mais 179:2.?7$500, 
(menos 46:486$ que na 
proposta) ............. . 
27. Diversas despezas e 

oventuaes: 
Por insufficiencia ,dos cre

dites votados nos exer
_ci.cios anteriores, é ele
-vada esta verbn. em 

__ .. 1(30:000$ (menos80:000$ 
que nn. ',)ropost3.) ..... . 
2S. Bibliot heca. do ex,;t· · 

citó: · 

De a.ccor.-!o com a lH'ú· 
posta ................ . 

ANNAES DA CAl'IIA.RA 

2.11! :572$472 

:200: OOC$000 

138:951$300 

3IG:493$ii7 

29. Observatorio astro-
nomico: 

Elev:Hh a. verba a. mais 
2:\JOO~. sendo 000$ na 
consignação tlo material 
pm·a compr;.t e concer
to:> de instrumentos 
sun. collocação e conser
vação, protluctos chi
micos para espectrosco
pia., obras diversas, etc., 
e experiencias endiwen
sa.veis, ctespezns com 
tt~ahalhos g-eodesicos e 
transporte de mn.tel'ial, 
que passa a 15:noo.~ c 
muis 2:000$ para expe
diente, gaz, despezas 
miudn.s, eventu;,es e ex..;. 
traordin:1.rios, tlue p;tssa. 
a ::i: GOO:=;OOO .......... .. 120 :380~000 

I. Fica. transferida · para o Minísterio tla. 
Iudustria., Viação e Obras Publicas a fabrica 
de te1·ro ·de S. João de Ypa.nema. 
· H. Ficam emancipadas as colonü'l.s militares, :.::.: 

cujas consignações foram supprimidas. con
servadas somente ns sir;uadas nas ú·onteiras. 

IU. A media adoptada. neste orçamento para 
etapa das praç~as de pl'et constituirit o ma
ximo para base do calculo da dos omciaes, na 
conformirhde da. taJJella que a.companha a 
lei n. 24i, ele 15 de dezembro 1le l89L 

IV. ·E. o Governo :1Utet·bado :t l'Cot·g-anis:w 
o rcg-nlnmento tios arsenaes. tentlo em vista 
ns oi5servnçües qne n.compnnhnm ns ta.bellns 
qna haixamm com o dc~reto n. 240. de 13 1lc 
dezembro de 1804, cot'l'iginclo nn. p:~rte em 
que co11signo. ;_t conta~em dos dias tio tl'<\
hn.lho 1):\l~\ fornw;ii.o do nm auno ntil de :3M> 
p:\l·:~ ::::oG • 

V. Fica o Governo n.utorisadon. reorganisa,r 
o serviço de fornecimento de >iveres e for
rao-ens aos corpos do exercito, restabelecendo 
os "'conselhos economicos do regulamento de 
1855. com as modificações que rL pratica ti ver 
aconselhado, .. devendo a ettt'(lt\ ser calculada 
pelo preço das proposta. mais vantajo.s<ts ~o 
Thesonro. 

Ca.mara. <los . Deputados, em '27 de agosto 
de 1895. - .1\.rthur Cesar Rios, 1" vice..:.presi
,'l_ente. - 'l'ho•iw~ Dt!lflno, l" sccreta.rio. -
:ltt!JHsto Tcwares de Lyta, 2" secretario into- -
r'irlO. -

n0o:ooo:~;ooo 

o Sr . .. :P:a:~~!õõli<lentc -- Achando-se 
a.tlen.ntada á. lloro., designo para n.man1lü. a. . 
seguinte (lrdem do dia: 

11:109%00 

Votaç1i,o do pr_o.)cctoJL 175 A, d~ 1895. a.u; 
torisn.ndo o Poder Executivo a. pag:tr a.o-Di~ 
stricto Federal o saldo da conta do ga.clo com· 
pr:vlo .. c f~rnccido pot· suu. ·. a.utorisa.ção á po-
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pula_ção do Districto Federal em 18U2 (3a dis
cussao). 

1" parte (até ás 2 lf2ltoras, ou antes): 

l" d~scussão do projecto n. 215 A, de 1895, 
c?nfer1_ndo o direito á aposentadoria aos func
Clonarws da !nspector-ia. Geral de Sa.ude dos 
I~ortos d•t Capit:Ll Federal e aos das inspecto-

Co_:ltinuaç~o- da 2" U.iscussii.o do prnjecto nas de saude dos portos dos estados; 
n. !,4, ele 189o, orçando a receita ger<tl da 
Republica. pa.ra o exercício de 189G: l" discussão do projeeto n. 219, de 1894, 

· concedendo ao engenheiro Julião de Oliveira 
Continuação da discussão unic::a do pro,jecto Lacaille privileg-io por 60 annos para a con

n. 57, de 1805. mantem1o em sua. plenitude strucção. uso e goso de uma estrada de ferro 
os di1'eit~s c.o~teridos aos estados pelo art. 64 que. partindo da. cidade de Catalão e passando 
da ConstttuH;ao sobre us terras devolutas si- pelas de Goya.z, Cuyabá., Poconé, S. Luiz de 
tuadas nos seus respectivos terrilorio::;. e dá Caceres e loga.r n:wegave1 do rio Guaporé 
outras pr·ovidencias: · termine no estado de Matto Grosso, em pont~ 

3" discussií.o do projecto n. 152. de 1895, limitrophe com a Republica da Bolívia, c 
fi~ando em 200:000s a quantia rlevid;l, ao al- outros favores relativos a essa. concessã.o 
mu·ante .Jeronymc• F_ra.ncisco Gonçalves. nos com parecer da eommissão especial do viaçã~ 
!ormo~ e para os e1fe1tos do decreto n. 199. de 1 geral da Republica • 
.:~0 de .JUlllo ele 189-1, com o voto em ~epa.mdo =>·, . • <) => 
do Sr. Martis costa .Junior; ~· parte (as::.., 1/:.. hoeas, ou antes) : 

1" fliscussão do prqjecto n. 00. de 1805. di- Continun.cão da. 8'' discussão do pr(\jecto 
vidil~do o territorio da Republiea em oito n. 96, de 1896, rrgulando o estado de sitio; 
circumscripções, em cada uma das quaes Continuação da 3' discussão do projecto 
crea um banco para a.uxiliar ·as industrias n. s:~ B, de 1893, autorisando o Poder Execu
agrico1a, pastoril e connexa.s, conforme ore- tivo a contractar com o engenheiro Ayrcs 
gimen que n.dopt<t; · · Pompeu Carvalho e Souza e José Augusto 

2" discussão do p1•ojecto n. 30 A. de 1895, Vieira, ou com quem melhores vanta.gens 
determinn.ndo as condições de reacquisi<,,ão oírerecer, a construcção, uso . e goso de um 
dos . direitos de cidadão brazileiro, com voto J>amal ferrao da estaç.ão de Sapopemba á ilha 
em separado do Sr. M<trtin~ Costa Junior: do Governarlor, e outros melhoramentos, nas 

2" discus&i.o dn projecto n. 93 A. de 1805. condições que indic.."t ; 
autorisanr1o o Poder Executivo a ma.ndar 3" discussilo do prQjecto n. 201. de 1894, 
construir um ramal de prolongamento da Es- declarando extincta a divida. em que ficou para 
trada de Ferro dn. Ba.hin .. de ~anto :\ntonio com a Fazenda Nacional o fallecido col'onel 
das Queimadas ou de outro ponto conveni- do exercito Wences1áo Freire de Carvalho; 
ente, á. villa. do i\Iorro do Cha.péo; 3" discussão do projecto n. 160, de 1895, 

2" discussão do projecto n. 140 A. de 1805. (1eclarando 1)ertencer ao domínio do esta.tto do 
autoris..1.ndo o govcl'no a confirmar no primei- Pará diversGs propris nacionaes (redac<,ií.o. 
ro posto do exercito todt~s us praças comrnis- para. 3" discu$sii.o. das emendas da Camara. 
sionadn.s nesse posto até 3 de no-vembro de dos Deputados ao projecto do Sena1lo n. 105. 
Is94; de 1894); · 

3" 11iscussã.o do pro.jecto n. 1:34 A, de 1894, 1• discusssü.o U.o projeclo n. Sü A, de 1895, 
:mtorisando o g-oYernoa.contractar comquem opinando no sentido de nã.o ser a.pprovado o 
melhores va.ntagens oiierecer o ser·viço de na- projccto n. 89, deste a.nno. que substitue pelo 
vcgaçã.o dos pm•tos de S. Francisco e Amn.r::t.nte que a ello acompn.nha. a tabelli1 F, n.nnexa. á 
no Rio Pn.rna1tyba ao da Tutoyn., no estado Consolidação das Leis das Alfand.egas e Mesas 
do Maranhão; de Rendas Federaes; 

3" discussão do projecto n. 184 R, de 1894, l" discussão do projecto n. 193, de 1895, 
autorisan,lo o governo a. contractar com autorisando o Poder Executivo a reformar os 
quem melhores vantagens o:fferecer o serviço esta.tutos da E5co1a Po1ytechnica tlo Rio de 
de uma viagem mensal na linha de naveg-a- .Janeiro, de accordo com o projccto formulado 
çã.o entre os portos de Corumb<i., S. Luiz do pela respectiva congressão em li de maio 
C:wcrcs. :Mirn.nda e Aguidauna.. no estado de deste anno, com as restricções que indica., e a 
Matto Grosso; ; nome<tr e1feclivos, inrlependente de concurso, 

I" discussão do projecto n. 94. de 1895; au- nos termos do art. 318 do decreto n. JI?9, de 
torisa.ndo o Poder Executivo a reverter á 3 de dezembro de 1892, os lentes substitutos 
1 •· classe· _dó exercito o tenente _: reformado da IJUO n:l. rcferhla escola ·exercemci n tet'iJ1amente 
arma. de cavallarin. Carlos Augusto Cogoy; - o mn.gi~terio ha. mais de lO annos, :sem inter-

I" discussão do projecto 11. 94, de 1895. rtlpçü.o a.lguma : . < 
àutorisando o governo · a ma.nd:\r construir . 1" tliscus~ii.o · do project~ n.l89, fle .1895. 
sobre o rio S. Francisco uma ponte ligantlo ol'ganisa.ndo o esta.d.o-mawr do excrc1to. a 
Joa.zciro, n:~. Bahio., :1. Pctrolina, ·em Pcrnam- ltltentlcncia. Gct•:.l.l da Guerra. c dá outras :pro-
buco; videnci•1.S ; · 
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P discussão do pt•ojecto 11- 1:32. 1le 189:1, 
torn::Lndo extensivo à" Pl'a.ç,n.s •la. brigada 
-policial da Ca.pita.l Feder:tl c do corpo de 
bombeiros; que· se inutilisarem dur·ante o 
iempo de praça, o direito de que gosam as 
pril.ças do exerctto e armada. de serem rccc
llürlas ao Asylo <1os lnvalidos; 

Discussão unica do projecto n. ~m~· de 189:3. 
elevando a 100$ mensacs a pen:;iio de que 
gosa D. Gonstança Leopoldina de .-\lbuquer
que, Yiuv::L do capitão Franci~co de Paula 
Almeida e Albuquerque; 

Discussão unic:J. do p1·ojecto 11- 221 A. de 
1894, concedendo a D. Cyr·ílla Rodrigues da 
Silva., viuva do Dr. Francisco Rodrigues ela 
Silva, lente da Faculdade de Medicina r1a 
Bahia. a pensão annual de 2:ooo::;ooo; 

Discussão unica. do projecto n. 118. de 1895, 
revertendo em fi:l.VOl' de D.Flo.-inda Menna 
Barreto Ferreira., viU\·a do marecltal de 
campo Gaspar Menna Bt1rreto, a pen~ão con
cedida a . D. Ba.lbína C<lrneiro da Fontoura 
Menna Barreto ; 

Dbcussão unica do -projecto n. 82 A. de 
1ª95. concedendo a pensão :~nnun.l de 2:400$ 
a cada uma das cinco filhas do mal'echal 
Floriano Peixoto, emquanto fi1rem so:teiras. 

Leva.Jtta.;se a sessão ás ·1 lloms e ·30 mi
nutos. 

112·• SESSÃO E:'>T 4 l>E OUTUBRO DE 1805 

Botelho, Leonel Filho, nctavinno de Brito, 
Lamounicr· Godof'r·cdo, Ribeiro dú Almeida, 
Cupenino de Siqueira, Pinto do. Fonseca, 
Mano.:!! Fulg:encio, Olegu.rio Maciel, Para.iso 
C<l.valca.nti, Lindol~lto Ca.etano, Cai-los das 
Chagas. Costa :.rachado, Francisco de Barros, 
Pauht Queiroz, Dino Bueno, Gust-lvo Godoy, 
Bueno de Andrada, Padua S:~lles, Pauliuo 
Carlos. Alves de C<t:>tro, Urbano de Gouvêa, 
~fat•iano Ramos. Brazilio da Luz. Paula Ra
mo:>, Francisco Tolt>nlino. Emílio Blum. Mar
çal Escobar, App:tricio Maríense. Victorino 
Monteiro, Aureliano Barbosa. e Francisco 
Alencastro. 

Abre-se a se:::são. 
E' lida. e sem d1·bn.te approvada a neta da 

:::essão antecedente. 
Compa.recem mnis os Srs. Carlos de No

.-aes. Bene(iicto L~ite, Luiz nomiugues, Costa 
Rodrigue5, Gustavo Veras, Anisio de Abreu, 
Arthur de Vasconcellos, Fre1erico Borges, 
Gonça.lo de Lago~. Thomaz C:tva.!canti, José 
Bevilaqua, Augusto Severo, Francisco Gur
gd •. Junqueira Ayres, Jo~é .Mariano, :Ma.rtins · 
.Junior, Pereira. de Lyra., Gaspar Druinmond, 
Coelho Cintra, Cornelio da Fonseca, Medeiros 
e .Albuque:·que. Miguel Pernambuco. Gon
ça.l ves Maia. Carlos Jorge. Clementino do 
Monte, Neiva. :Milton, Tosta. Eduardo Ramos. 
Vergue de Abreu. Leovegildo Filgneiras, .Jo~é 
Ignac:io. Sebastião Landulpho, Athayde Ju
nior; Oaldino Loreto, Antonio . de Siqueira, 
Beli::;ario de Souza., Oscar Godoy, Alcindo 

. Guanahar:t, Erico Coelho. Fonseca Portella, 
Euzebio de Queiroz. Nilo Peça.nha, Ba.rros 

Prcsitlcnciet dos s,·s. .tb·!hv1· Rio.~ (1" 1:icc;_ Ft~cl.nco .Junior, Er-ne~to Br-azilio, Sebastião de 
pl·t:-~ick-n!e) Rosa c s,:zvtt (pre.~idcn:c), Co.~ta Lacerda, Campvlina.. Lima Duarte, Vaz de 
A.;cn:edo (2" 1Jicc-zn·c~idclltc) e A.1·thur Rios I Mc!to, Chagas. Lobato. Gon\.;ahes R;Ltnos, Ro· 
(1" ·dC"e-Jn·c.~idente) dolpho Abreu. Arthur Torres. Adolpho Gor.lo, 

Moreira. d<L S1lva, Francisco Gticerio, Furtado, 
Ao meio..:.dia -procede-se it chamaua, á qual!Xavier do Valle~. La.menha. Lins • .. ~\lm~ida. 

respondem os Srs. Rosa c Silv;t, Arthur i :rot'r~s, Lauro Muller·. yon~eca. Gu~mal'<.te~, 
Rios. Costa Azevedo, Thomaz Delfino. Tava- 1 Martms Costa., Angelo Pmhetro e RtVU.lhvta. 
res de Lyra., Alencn.r Guim~•rt'i,e!i, Sá Peb:ot.o, Corrêa_ 
Lima. Bacury, fileto Pires, GabrieL Sa.lga,do, Deixam 11c comp.:recer com ca.usa pa.rtici· 
Matta. Bacel!ar, Theotonio de Brito. Bricio pada os Sls- Coelbo Lisboa., Enéas Martins, 
Filho, Hollanda de Lima, Viveiros. Ednttrdo Augnsto Montenegro, Torres Portugal, Peuro 
de-Perredo. Christino Ct·uz. Nogueira. Pa.ra- Borges, Hdveció Monte. Cunha Lima. Chu.
naguá, Frederico Borges, Gonçalo de Lagos, teaubria.nd, Armínio Tavares, Mardonilo 
Ildet'onso Li.mil., .João Lopes, Fra.nci:>co Beue- Uns, Allgn.sto de Freitas, Dionj•sio Ceequei
volo,Silv3. Mariz. Ti'indt\.de, Arthur OI.'lando, ra. Flavio de Araujo, Ro:h·igues Lima, Ma.r
'Tolentino de Cai'valhõ, Luiz de Andrade, colino Mout·a, P:l.ra.nhos Monteneg1·o. Tor
Ferna.ndes Lima, Al'aujo Góes, Rocha. Ca- qu;\to Moreira·, .José Carlos, . Fran~~ Carvalho, 
'valcanti, Octa\•htno Loureiro. Olympio de Alber·to Torres, . Silva Castro, .. Julio Santo~ • 

.. •. Campos, .. Menezes .. Era.cto.= ·Santos . ·Pereira, Ponce de Lcon; Urb;\no . J\larcondes, .. 'Almeida 
· : •.. Francis.co S .. o .. dré; <Manoel cae. ta. no, Paula.. G.ui- \ G\ll"Ues. ; L-an. d.u.· l.pho de llfagn.lbães, João Luiz; 

marães •. Tolentino dos Santo:;. Serzedello Cor- Montoiro de Barros •. João Peni:\o, . Va.Uadares, 
•···.·· .• rêa .. ,-Arneriéo,dc . .M:ittos, ~ins . de. V:asconcel-~·n~eütonio de Magalhães, ll:1atta. M~chado, ~i

los~ Pa.ulmo de Souza. Jumor, '1!ayrmk. Car- mao da Cun11a., La.martmc, Alfr'edo Elhs, 
. valho :M:ourü.o, Luiz Detsi, Ferraz Junior, Cascmiro da Rocha, Alrneida Nogueira, Do

Fortes Junqueira, Francisco Veiga, Alvaro mingues do Castro, Cíncinato Braga, Herrne: 
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negildo tle Mornes, Ovidio Abra.ntes, Luiz 
Adolpho, Caracciolo e. Pel'eit•n. d:t Costa. E 
sem ca.usn. os Sr. Pires Ferreira. Lourenço <Ie 
Sá: G~miniano Brazii, Gouveia Uma, Za.ma, 
Ansttdes de Queiroz, Cleto Nunes, :\<>ostinho 
Vidal, Ferr·eita Pires, Don:ingos de ~\Ioraes. 
Costa Junior, Vieira de ?-.roracs, Alb;;)rto ~a.l· 
les, Pinto da Rocha, Vespa~iano de Albu
querque e Pedro 1Ioacyr. 

PRnmiRA PARTE DA ORDE-:o.f DO DIA 

Não h:wendo numero para se votar a. mn.
teria indicada na ordem do dia, passa-;;e ú. 
materia em (\iscu~são. 

E' annunciada. u. continuaç:iio da 2a discus
Sii0 do projecto n. 174, de 1695, or~tndo a 
Receita G<:'ral d<t Republicttlla.ra o exercício 
de 1896. 

tos, mas immortaes na ltistol'in. outro5; quando 
os nossos olb.os tcem ueante de si ;tmda a 
esteira (1e sangue-caminho dolol'\lSO que pet·
correm muitos orphãos e muitas mães na 
de~esperaçüo e no Luto. niio é digno, nü:o é 
honesto. crear diíTiculdades ao governo da. 
nossa. Patria, 11egando-lhe as pro1•iliencias 
de que ju!gt1. carecer par-.t erguer o rredito 
publico e fomentar o engrantlecimc>nto e a. 
prospe1·ida,!e da Repub!ic~ .. (Apoiados.) · 

Si as~im penso, jnlgo b davia de meu dever 
dizer a Yerdatle a.o paiz. Pol' isso, trazendo a 
tirmeza ele um modo de pensar que se <tjm:tou 
pelo estutlo :i.s criticas {:ircumstancbs d:t 
no.:;::n. nctualidatl~. eml;or·a C·' lll a brandura 
nas pala·;ras, venho expôt·1h1.nca.mente o que 
smto e dizer o que p.:t:so sobr·e o pt'oblemn. 
econO!!l :co da. União. E como é impossível es
tudar o problem:L eeonomico sinii.o <ttr:nes du 
probtem:J. político. :1. Cam:tra me pet·mitt,irâ 
observa<;:ües que aos espíritos supariJei:J.es se 

O §r. Serze(le.Uo ~orx·ê~\-Sr. ha de :J.tfigtu·a.r uma. àigr<!;.são, mas que ui'to 
presidente, os orç·a.mentos interess~.ndo pro- sü.o siüitu novos elementos. novo;; thtdos. !'ot·
fund;lmente a vida de toúa a Nação, aqui neàlos pelo pr·opt·!o as:>urupto. para qnc o 
como em outros paizes; não ·· p,1dem deixar de problr;ma. po·.;sa ser posto em (:qa;t•:ão.osC'jam . . 
provocar· a mais larga di:-;cussii:o de caracter pa.r<t uz;lr uma. liDgU<L).!'\.~111 mathemat:ca, (k· 
economico, como financeiro e t·omo polir.ico. termiw1.uas to!las a:> rai7.C's desta, o que quer 
Não venho trazer· paixão ao debati! ainda que dizer w !as ;~s :.::.ltH;.•ies "oHvcmicnte;; óquclle. 
tenha de tr.1tar t!c a.ssum:ptos que ag-itam in- N~o ,·ej;~m. !JLlt"t!lll, "" tt l~b:·es l!o;.ntC<t!l•:·s 
teresse~. aind<t que tenha necessidallc de que ntt'· ou\·em. tw q;w von !ltzet·, o es•;uccl
dizer algumas verda.cles sollr~ a. situa~~iio •la mento ti!.' llll'llS ,,n·os e o •h·sejo de ap::ontar 
Uniito. Não venho porém 1\t.zcl-o com o tim el'!'i,s alllei:Js: n:·u.> v.j:tm 11 e . .;qnceimento. si 
de ?-Ccusar a estes ou n.quelles. em bom H"ja o quiZf:'l'Cill. ,.h, IIH'tt.; •.les\' ÍO~ e d..-, minh2s in
obrtgado a tazer re!ercnci:ts a questões quo ,·ohet·,~rH:ias. lJ :-'l'<.[tW t:otnn es . .;c :,.p·audc pnct.a 
nos dividem. No momento em que o congt·a- do:-; Jn.~.~,·(lr:·is-comu •.•s:;e hiqncm m;liüt' pelo 
(!:tmonto du. fh.milhL ura.ziloira se íhz pot· um cot·:.~t,:ii .o e D(·lo an1o:· nc.s que Sl>ll"t·cr;tm. aos 
HLCto ue paz em que nã.o ha ,·end•!os nem th•.;;her·da· i i_~s da. li>rt.nrm ''aos CX·])õJ.tt•in.•:us .la. 
vencedores, porque todos siio br·azileit·os. ta- reitci·i:ulú du q uu ·por su:L'> ou lL·.•u irnpcreci
zendo cessar essa guerra. civil, ]JaL·to em quo vci~. eu po~so r·s~.:t·en•t· a ltbi.ori:~ !le 11ma. 
se salvou n. lei, rnu..; tambem nii.o "acr·ilicon-se cons':ienci;l hone::;t·• cu mo n. minlm proprialtis
a. honra. os or·çamentos e especi::tlmente o or·- toria ! ! 

_ f.~amcnto da receila., esse orçumento que nos lncoher·enci:::.s ouv.m li.1i agibdor c sohlõttin, 
vae íornecer a renda c todos o.~ recurso.;; p:tt':l. r•1vo!uciotmrio e ~uva,· nu ! ! 
prover os tlivcrso8 servi~o1: exigidos pela p,lis, por·ventut;a, incohcrcntcs não sã~ to
nossa vida s~cial e ec:onomic:L, po•1em ser dis- C.as essn.s sittuv:,)e~ em quo servi e dit.-m o ?
cutido~ com calma, estudo meditado c pro- consciencia. só ~ervi os ·altos destinos d<'· m!
fundu. reflexão. I nha. 1-·atr·ia e com e i! e~ os princípios que o:•t-

Sr. presi•lentc, qu;tndo aindn. tü.o g-ra.ndes ent,;wam o meu (~spil'ito '? 
diillculda·1es ass~diam o governo; quando a Do partido de Napoleiiü em 181:~. diz o go
carestia de uma vida que se V:ie tor·tw.ndol nial poeta. t.la . . Le!Jenda riM Scwtos, dos Bour
impo:;sivel no:: asphyxiu. ; qu;l!ldo a. moe•la em hons em 1~14 , rui o que c o seculo :-ii!ogi~o c 
sua depreciação a.tttnge a depressões que as- probo.legitirnist:l. volt?-iria.no, cht"_l:>t~o llttc
sustam; quando o ouro não existe sinã.o como ra.rio, bonapm·trsta, hber;tl e_ socmllsr.a, m:~s 
mercadol'ia, cujo ag-io elevado denota como a. em ~U<l.o o 9-ue 9 uiz r:alla. q ut_z c9tlt.I"J. <~ lt
columna. do mercurio 1w thermornetro :~ gra- be1'.:ut:l.c-. Ets ~tlu :t umdaue de mmb. vtdn.. 
vidade do doente ; q o ando .em difierenças. de Sem prc 1)l·ocu !'~i :f<tzer . p~·evalece1• ~· 11 ber. ~ade, 
ea.mbio p~rdo-se uma. somma enorme que é ·e a. liberdade e para. nnm _na pln~o~oplmt _a 
a.rranca.da do impostopelo· sacrificio do con~ razã.o, na a.rte n. inspiraç~o. na pohttea. o r.h
tribuinte, do proleta.rio e do pobl'e ; · qu;wdo reito. . .. .. . . 
a. Republicu. salte da lucta salva, victoriosa si T:unbem tlo:;so <.l.ffirm:tr que nad<t qu tz cen
a quizercm, m:J.S chora.udo'a vida de milhares tm a. tibm·dade. Nas vici:ssítutles Lle miuha. 
de br,,zileiros coni'und.idos no a.nonymato mui- vida., deu.nte da. libcrd;ttle, que é o direito, e 

CanHll':l. V. VI 113 
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da sociedado,que é a lei. prop1gandista, revo- [vas como garantias da liberdade e da lei. 
lucior:-ario na conquista do ideal, governo na (Apoi11.clo.~ ; 1iluito bem.) 
seremdade energica da. a.utorhhde para rea- As emissões sem regr·~t, os enriquecimentos 
lisar ::> que era pratico, nestas dua!;: situac:<ies, rapidos, as revoltu.s agita.nd.o e ata.rmanclo a 
uma a.paixonada; ;\rd.ente, a.ggressiva. injusta 1 confian~.a, trouxeram a depr•eciaçii:o de nossa 
por vezes. outra. calma, nnergica .. prompta., moe•la, ~ alta dos rn·t~:os c a carestia dn 
decisiva .• eu não-ti>· e OUtra inspir;tçiio quo não vi1la! 
fosse o 1)em de minha Patria, (~utro est1mulo Como rcmetUnr tamos erro;, e tantos males 
que não fosse o cumprimento de meu dever. de um só ja.cto? Sl as lois socí<1es são fataes 
outra. aspiração que não !nsse ü1.zer a R0pu- como as leis p!lysic~;,s-como viol<1l-as e não 
blica. a.mad.a, a Republica. q nerida e in v~jttda. soiTt•er as t:onsequencia.s? 
de todos os povos e n~mc:t uma Republic:.t- ?\ão accuso, pois, o uctu:;.l go\·crno. e nii:o 
terror do cidadão. sou mc~teo dos impnci1·ntes-ni1o me arrcg!-

VozEs-0 paiz fttz justi~:t a.os grandes ser- monto ao lado daqueHes que a toda hora c a 
viços de v. Ex. todo momento tce:n pretexto pal'<"L aggredir a 

. ...- autol~idacle. 
9 Sn. SE~~EDELLO Com::,:A-Nao ~enho, Bem sei elo que sotrrem os que pa.ssam j)Clo 

P::ns, crcar dtlftculdades a.o g;,:emo-nao se- poder, q_uanü1s dores e quantas magnas! ! 
rm nunca. ~u rc~at~r ela, r~cena, e~ que son 1 Bem sei. qac essr>.s que la. yão ter a essa .. <; 
membro da ... ommtssao de u~·çamento., quem 

1 

a.lt.uras f'a.zem a vi:t~cm de Letlles: nii.o para 
havia de transiol'l__nu.r esta clts~ussilu _em um 0 esquecimento, pol;óm sim p<tra à. t.r::msiigu
C:tl_llPO d_? aggressnes; de l'eC~'lilllnrLçoes e de l'ação; perdem para 0 povo e para a justh:a 
od10s. vou <tpenas e:q_)Ol' os factos. I dD seus concidadãos o que )Jav-·imn conquis-

No que vou dizer bem sei que as responsa- t:1do ele bem, de honrarler., de respeito ao ca
llitida(lcs não cabem ao go\"Crno act.tw.l, por I ra.cter e ás ,-irtudes para serem vistos como 
esta. situ.aç:1.o, que é a her;mç;t triste, que é o 

1 

ambiciosos uns, incompetentes outros. uesho· 
legado do erros, dos <1.husos e das generosi- nestos e inca.pa.zes o maior numero. 
dades aue se commetterem. O a.ctual :.{overno de\'e porem compenetrar· 

.: De üicto; por ma.io!' que sej:t a. bo:L voni.:tcln se '~e sua 1i1issão. 
dos actuacs-poderes da Repul.licrL. C(lffi(_l lc- Ella. nã.o e sú a. üe congra.çar a. fa.milia 
vn.ntar da noute pa.I·a o dh1. o Cl'Nlito pnlJlico. bra;-.ileira. que os oriios dividiram. I!Ue os inte
quando tantos tcom ,;;ido os mineiro.< que hiio rc~sscs ma.nchara.m de stUJ)!Ue, uii., é s,·, re
cavn.do a sua. rni.nn.? staurar n vigencia d:t CousLituiçii.o em toda 

Como l'esolver a questão economica n.nü~ n.s a sua i nteg-ri1ln.r.le. restabelecer o regimen da 
uelicada.s difficulda.des drt, situa<;Í:l".O })O!itica lei por toú:L il. parte. llHt-; é tambcm •lespet•tar 
interna e extcrm1,, ante a an:trcl!ia. ela" pro- o arnor, mais que o a.mor :t ré rh Republica .• 
pria.s clnsses dirigentes? . iilzendo pela. solução dn.rht ao problem:J. eco· 

A Republica. feita em s:m origem :-:ob o. nomico um rcgimm1 de hem estar. um rcgi
impnlso de umn. re>olta. milit;w, tcw1o ,·[:;;r.ol men de prospcrid:L<lc e scgtu•:tnr;a. (A,wiaclu.<.) 
a lei fundamental rcst:tbelccidu. em su11. inr.e-1 E' preciso pois que :t nossa rcgenertH,~ão 
~rida.de- po1• uma.. outr_a. rcvu. lt:t ri:Ls cht~ses 

1 

politico.. seja segu~d~t r1a. nn~sa rcgoner:tçitn 
armadas. tendo vtsto amda, a revolüt de G de oconomJCa.!! (il!'nw(to.<; ?iW1to bem.) 
setembro feita. peb qua.si totaliriade da a.r- Sl'. p1·csiilente, comeeei dizendo que o pro
mad:.t, nfto p6dc a.inri<L elimin:tr da conscieucir" 1 blem:1 economico e:sta vn. ligado. hoje mais do 
das nações est.ra.ngeiras e do prí.llirio paiz :1. que nunca, ao problema politico. 
convicção cht intervenção rlirecca das e!asse:> li E' üma verdade rudimentar que está gra
a.rma.das na política, na admi.nistrnç-ã.o-e i~so varla em toàos os que meclitam sobre a n1)ssa 
com tanto mais razi"io quando é certo que o j sitllaçã.o e que cu nã.o careç:0 de demonstrar. 
pro1)lema que se tem imposto, ante a anar- i tn.nt.o se impõe ella. pela clareza e simpicidade 
c. l1ia. d:'l.s classes civis. a.nt.e a falta •le pH.rtidns I a.' a tlworia que o afirma, :pela realidade es
orga.nisados e. por conseguinte, impossibil i- magadora dos factos que a. evidenciam e a 
da.de do 1•egular funccionamenl.o do mecanis- tornam incontestn.vel ! · · 
nio constitucional, é o de assegur:tr a ordem 'I Antes pois de discutir a.s observaç,ücs que 
e a ordem, sentem-no todos os patriota.s, fizora.m os oradores que se teem occupado da 
•lepentle das classes a;rmadas; para. onde pen- receita. antes mesmo t!e discutir as providen-
d.srem. eUa.s assim o rumo da navegaçã.o. . t:ias.de ordem economic;t e de ordem. ti.na.n-

Da.lti a suspeit<L 11e qne Yivemos em um::~. 1 ecir:1 consignadas no }WOjecto de lei. or:~. 
especie de rogimen militur sob a ameaça elos submettido ao· estudo e á. sabedoria da Ca
pronancia.mentos dq que espero estaremos mara~ vojnmos, Sr~ presidente, o problema 
livres pelos üxemplos Llc desinteresse, <lc poli ti co. 
civismo, de a.bncg:w~o. de que o exercito e Abordemol-o sincern.mentc, para. que pos
armada. tecm da.do c eontinun.rilo a (j;,.r pro- S<l,ffiOS e?mprehcndcr as di!!iculdades de o>:· 
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dem economica e a quasi impossibidn.de do 
emprego dos meios energicos capazes de 
curar os grandes males que nos affii~em : -
abordemo l-o em sua dupla face, em seu duplo 
caracter - a. situação intern:.t e a situar:ão 
internacional. - • 

Que vê, Sr· pt•esidente, o patriota. atirando 
o olhar sobre esse helio e magestoso oceano 
que faz a belleza de nossas costas e o relevo 
de nossos portas, lá para os lados do Norte ~ 

Vemos bem perto de nossa costa, em terri
torio nacional, tão nosso como o lat• que ha
bitamos, a usurpação ingleza e hasteado como 
symbolo do soberania o P<~vilhão britttnnico
e sobre as cristas desses penedos agrestes, 
desses montes brazileiros, as garras do leo
pardo brita.nnico que nos pet·mitte apenas 
discutir amigavelmente a questão. 

Senhores, não a.ccuso, não posso accusar o 
Poder Executivo de minha Patria, mas con
fessemol-o isso é a humilhação, isso é a con
sciencia de nossa fraqueza, porque esse p3.vi
lhão ioglez arvorado na llba da Trinr1ade e a 
rep1•esentaç-.ão da força contra . o direito, do 
roubo ú. pt•opriedade, da barbttria contra a 
civilisação. porque é mais do que o p1•incipio 
da conquista, ê a usurpaç,ão-é o principio 
tla pirataria. (.-1po~ados. Apa1·tes _) 

0 Sit. VICTORI:'\0 MONTEIRO- A impacien
cia de V. Ex:. não esttL em ::-elaçiío com a pru
tlcocia que apregoou para com o Estado 
OrientaL 

O SR. SERZEDELLO Corm.EA-Não tenho im
paciencias, não c:x:í.io solução immetlia.ta, nii.o 
accuso mesmo o governo, narro um ÜJ.cto, 
exponho uma situação, apresento á medita
c;ã.o aquillo que todos veem, que todos sen
tem, parn. que se possn. aprehender todos a;; 
tlifliculd;vles que eriçam o problema ecouo
mico. 

Perdoe-me o meu amigo, não ha impaeien
cia.s-ha apenas a consignação de um facto 
que em sua triste realidade nos compunge e 
nos atordoa ! ! 

Lá, para os lados do extremo Norte, nos 
campos de minha terr-a nati1l, term que ma.is 
amo nas suas infelicida~.les, que mais estre
meço nos seus sofl'rimentos, terra. sagrada 
onde os ventos faliam a voz da independoocia 
nas suas florestas e -onde os rios sa.bem luctar 
e vencer (muito bem) o que se vê? · 

Rúta.s as convenções e!';ttpuladns, invad_irlo 
o torritorio neutralisado. territorio occupado 
]_)or popula~"}.o (l_Xclusivamentc paraense. in-. 
ccndiadoum povoado de 4.000 a.1mns. arra7..a
da.s as casas, mortas mulheres o ct·ianças 
1101' marinheiros rle um navio de guerra 
fra.nccz, encerrados em masmorras:· ·· brazi-

- Jeil'os sem que se nos dê, ha mais do quatro 
mezes, a satisfação que a civilisação. ·que n. 
honra c os brios do povo francez deviam ser 

os primeiros a exigil' de seu governo. (Apoia
clos ; muito bem.) 

E cmquanto em minha terra choram-se os 
mortos que se sacrificaram pela defesa do 
sólo da Putria, o governo francez condecora 
com a Legião de Honra os heróes desse mas
srtcr.,, dc~sses assassinatos e crimes ! ! 

Essa França gr::tnde, essa Frn.nça heroismo 
e luz, es:::e povo francez, que é idéa e amor. 
como são amesquinllados por essl~ governo 
que premeia como acto de bravura o incendio 
e o sa.qne elo uma popnlac;ã.o de mulheres e 
de crianças com violação dos tratados, com 
violação do direito, com violnção dos pt•in
ci:pios de humanidade ! ! (.Apoiados fJen:ws.) 

Eis, Sr. presifleate, a. situaf;i"í.o internn.cio
n:tl pela consciencia de nossa fraqueza, pela 
certeza dos odios que nos dividem, das ·cole
ras que nos alimentam, das luctas que nos 
enfraquecem ! ! 

Temos um Or~'amonto de Marinha em que 
Yn.mos despender 25 mil contos. E' muito e c:~ 
nada. E' muito porque temos um. clcfiât ji 
Yerifi<::ado de (iclmil contos, a esse d~ficit a.c
crescerá o do presente exercício e em conse
quencia novos compromissos a accrescentar 
aos existentes nosjnros e amortização de seis 
milhões sterlinos tio emprestimo externo e 
de 100 mil contos do emprestimo interno ! E' 
nada porque a mootl<L estú. depreciada c ess_7s 
25 mil coutos pouco mais valem de 9 e nao 
temos pessoal e não temos navios, e nã.o 
temos armamento de guerra. e não temos 
artilharia nas fortalezas e não temos mn.is 
recur::;os dentro do orçamento para adqui
ril-os! 

Do outro lado niLo sei si temos um almi
rante capaz rlc commi1ndar a esqua.di.:a. em 
ca,so de guerra. porque tendo-se moddicado 
o material naval. dispondo os c1•uzadores de 
uma velocidade de 25 n. 29 milhas por hora., 
representando as torpecteiras com a sua 
enorme velocidade um instrumento de guerra 
oue veiu i"a.zer verdadeira revolução na ta
êtica e na. estrn.tégica naval, não sei. repito, 
q_ua.ndo fa.ita o :pos~oaL si teria.mos um almi
r<.tnte :para commaudar esqmtdra. 

Não temos nada., Sr _ presidente ! Exer
cito- patl·iota sim, dibno; nobilitailo por 
todas as grandes idé;~s liberaes de quo goza. a. 
Patria, pela ueü~s:~. da Republica, p~la docli~t
çilo _á lei. mesmo com unht grande mstrucçao 
scientificil. de um certo numero de a.!lllOS para 
cá. ma.s o que clle \·:lle como instruc~ão tecl~ 
nlc;t, como instrucç.ão militar'? . · .. ·· .... . . -~ 
· O que conhece clle da -artilha.t•ia e 1lo em-'- · 
ure()'o dessa poderosa. arma. de guerr:t_e de 
8eu

0

papel nos comhatüs moderno~~ 
Onde os seus campos tln manohra.ll-' 
Onde os estudos de seu col'po de ostarlo

maíor sobre (l.S nC•ss(l.s cn.mpanhas prO\':t
veis? 
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Onde •J seu corpo de~ cng·0nlH:!i1'o;; cncarre- l!ouver· um conflicto no Prata. c fimnos cha

g-ado da. eonstrucção de noss:!S 1ort<tlezas. da m<ulus <.t. intel·vir, cnmo !hzcl-o? como :pl'O
defe,:1. de no~so r.erritorio. d:t consn·ucção c teger os no.~sos conc!dadiios e como exigir que 
estu:1o de~ nos~as linhas PSl.!'atr:gicas? rc.-peitem os nC'ssos direitos 'I 

Onde 03 meios dq mobi!i;:;a<)iio 0 quando o Em rela<:iio á no~stt situnção int·:en1.1, o que 
a.r1.quirbsimo da r!oute p:na c• dia. :.i.pt·r:fci- i:e:w;::;? N<ts rep:lrlições de fazenda a. a.droinis
ço:t<1o, sob a ur·gencí:::. do :no;:wt:to, onde ~, tr:1çii.o do?.::org<Lilisada., e o proJ?río ministro 
gener:ll capaz de· mobilis:-.r as nnssa.s t'ürr;;::,; · Y<'!ll uizf~r-no~ que o p?ssnal e geralmente 
deante de um inimigo pr•cp<l.r·ado. Oi'ganisa.do' :·ouco competente, que no Thesouro o pessoal 
e audaz? antigo Ji_li ,;:: hstituid.o :por pessoal novo sem 

Senhores, a >erdade é que Hi"tü lt:L ;:,r·ma- pr·:~tica, que não tem auxiliares em cujos 
mento. r:iio hn. munir:,)c:::, n:i:• lw. memto p::l3- wabalircs pos.::a. confiar, qne as respartições 
SO;tl, porque e~se pessu:d qu~ al!\ v=s:á, a. ac.!u.u,t:ir:;s n~o arrecallam as rendas e que 
ma.iOL' pn·te completou o ~emr:o. e S! o go· 1!rna p:11·tc rlestas se desvia pe:0 contrabando 
ve.pno cumpri3se ~l lei c rt?spe:t.asse us di.·,·eitos e 11eia fraude. (A)lo:cdos.) No Or~:amento da 
individuaes os cornos e:>r:1.!'iam se:n S;>!dados Vi<<t;ão consome-:;e m<lis de IOO:UOO$, ma.s os 
c isso porque o v~>lunt.a!·:ado não exist:_;. o pot'tus estilo carecen•1o üe tudo. 
recrutamento e incon~r.itucional e a l:i do 
sorteio por COllSidcra.t;0es politi-:w; niio se ex
ecuta. 

O Sn..TnEOTCl~lO DE BmTo -Mus os gencr~teS 
não se fàzem por dec,·er.os. 

O Sr~. SERZEDELI.o Cormt'A - Sim. 1~ã.o :50 
fazem por de<:reto:'. í'onnam-se pelo estUdo. 
11el<.t educnç-.ão,pcht inst1'1!eção. r.('ndo os m:;io.-; 
e 1·ecursvs pa!'a. is~o. I!H~it'S que nGS f;,li~cr:nl 
desJc t) inicio d.c noss~t 1nst1·ue~,::_" l:1iiij,~r. 
mas ta."mbem c cel'to que l!ii.~l :-;e rurnu1.::: i)ci:J.. 
tlesiditt, pelo Telt\xamano. p~:lo :~:,,ul.-O!l'.l t.l.r.~ 
no:::sos trabalhos milita:·•::>. 

A m·tc •1:L gucr:·a. (j cl<!l' llu pontu dé vistrt 
ta.cr.ico. que1· li O ponto de Yista 0str;ttcg-Iec\.di:t 
a dia se ll•Odifica. S•dir·.:ntl•) a. infinenci:1. d;t:-: 
no\·n.s dc~cobe!'tas e dos UJ·o;;1·.::::;sos ~.1:1. :.;eicnci<l 
e ao ;;·enc;·nl :-,i póíle diz8t- ,_; (jll(' com n·rdade 
se diz dos prü1i2s:;l•re,~: '1q:wlle que d(•i:x;:. de 
estudut· o de ler um~t :;ernan:t C:-1ÜL at:·:czu.t.lo. 

::"\ão te!no:; nrub, l'('PÍ'ü. e: qu::n·\) um~ 
naç~ão chega :1. e:;~ e PSL~i!U ou reage c s::d , .. ~t-~·e 
ou succumb; u~L r.'ebru:li.: 

O Sr:.. BuE:'\0 ns A:-i!•RAI.l.'.-.'dnda ha. muitus 
ofliclaes de tn:lrinha c do exot•cito valentl•s. 
destcmic1os e cnmprido:-es de Sllt!S deveres. 
Ha ele ::alva.r-se. 

. O Sn.. SERZEf)EL!.o COR!u'ü.-Ha., conheço 
muitos c ;;.credito mesmo do morlo por·que ~e 
exprime o nobr·e daput<Ht•:. que wr:os u ~('j<Jm 
-mas enuncio uma vercl.a.de qne está na 
consciencb da propria mal'inh::. e n:L C<lll
scienci<<. do Pl'OPrío exercito-A guena mo
derna não s~ f:lz hQje de<ulie c!e um inimigo 
p1·epararlo. hem munici{:.dO e instrnid.o si mlo 
dispondo do mc~smo :tl'OHJ,;r.enr.o ou de arma
mentomelher, dn. mc:>m:::.. i'l1stp.Jcç(ío milit:tl' 
nos seus genm'aes e nos sold:>dos e is:So não se 
)mp.rovisa. da:110llte JHll':-l. o dia e isso não se 
faz com o dc.,;e-jo de cumpl'ir o dever e a Ya.
lentia individ1.uü. 

E nas condições em que nos achamos como 
:1.ze:.- rc>peita.r o no>::::u c.lit•cito '? Am:mhã, si 

0 SR. FRA!\'CISCO SOI>RÉ-A Bahia nem Al-
fa.ndega tem. 

O Stt. SERZEDELLO CoRR.EA-Em Pernam
huco exi:-tc o ab:mtl.ono, e um porto daquella 
importaneitt nã.o tem melhoramentos e re
eur:;o:::: que são de in:.ledinavel nece~sídatle. 
:No (f}<tt·:i.. a.s de~pGZ<tS se fazem, mas é pro
..-:.:.vcl quo n:i.o so tar;;.~. o :porto e que se tenha 
C<;;crag<!.Õ.LJ um trecho importante d<t costa. 
;:-;o l'ará. as sedimentaçües estão arruinando o 
le!t•) t.!<L ballia, ue::locando o canal com grave 
pr;--juiz,) do conunercio e d•J futuro e nem ao 
men"s se cuida da d1·agagem. 

?\o Rio G~·ande do Sul, hou,re empreitadas. 
l!a exigo•'nci:~ de inde:nnisaç-ão a pagn.r. ha. rios 
~'e dirilleiro t:1.msumidos, mas os molttes a 
constí·uir consumirão ainda. muitas e muitas 
pe,!r<ts. eujo peso ir<'~ va.lcndo ouro sem que ::.e 
tonhn. e:JC'~:minbttdo a direcçã.o das n.reias e 
assegura11do :t regulm·idade do canal. Em 
C·;';tf·n•.lH~ de fei·ro-temos pes.w:1l numoroso. 
com apo;;E-ntadorhts. temos fi.sca.lisat;ii.o ox
orcen·ro-:;c, mas quasi todos dn.ndo deflcit, n5.o 
escapn. a Central dcsorganisada., a.pezar dos 
esforç-os do sua imelligentt~ diT'ecçüo. 

O SR. VrcTORI!\O l\1oxTEIRo-A Estrarla tle 
FerTo de Uruguay:ma a Porto Alegre não dú 
defi.cit • 

O Sn .. SER.ZEDELLO CoRRÊA-Em nosso paiz, 
Sr. presidente, dc:1nte da carestia da vida., 
t!as dtiiiculdades que nos atormentam, só ha 
u:n elemento feliz- 6 o estrangeiro- clle 
:::abe garlhar e sabe economisar, e, Senhores, 
rrrn povo que não sabe economisar, qui71Jão 
sabe guardar o superfiuo para os dias muos, é 
um r;ovo que está. ú, mercê das clrcumstancias 
e q tte. niio pode evitar • que ~ fome venha . 
batel'-lhe á port<'-! (.4.poiados. Apm·tes.) 

Em relação :1 ordem interna pouco direi. 
/i. Ca.mara tem ouvitlo o:; clamores das vi· 
ctimas neste recinto sobre os negocíos da 
B:thi:t, Perú.amlmco,: Pa.rahyba, Alagõa.s e 
sabe bem o quo J1a de exo.ggero, mas tambem 
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o 9ue. vn.e por ahi de tli:eito;; postrr!la .. !os, ele l mu :anças em apparencin .. profun·!as. ha 
lets v1olar1as, ele gnra.nt:as sequestrad:ts e de sempre em todo~ os ra.rtF1os um fundo 
olyga.rchia.s tyranni~~ndo. cn:mnnm. 
F~lizmente a luctf1 civil b rminG<.l :~(; S1:L Int~<t::sigentc;;, r:1diertt-:::. monardtistn.~. so· 

luctn. f<dal. cheia de atror~idai.les e ru.n~ores. ci::l.istas t · , clo~ pro:>:~gucm p~~1·u. um fim cem· 
de odio:; e barbaridades, luc:ta ti.J.! :ü aos (JH•l :n um: r. :tbsoruç:ii.o do inüiYiduo pdü Eslado 
a accenderam, aos que :t a!im(·nt:11·:un. uos -o que toõ.<..s quere:n e o velho regimen 
que a combateram e veneer:tm! ! Stm!:m·es, ces:ni::no. · 
entremos na. paz e 1'<1çamos est:t H.epublic:J.\ (~;1111 • ~xemplo opr~ostn ú rac~a. s''Xonia. ou 
boa e ntto a ltepublic:J; dos conselhos ele T.ci!lmm u;n:~ mon:·•.r.::hi:~ ou .. um m·~sidr.ntc 
gucrm_o do estau.o ~!e si ti~•! Far;o.m~J::; ts~;:L \ \.'O::Ju nm; E;;;tados Unidos. seu ::ovêl'nt~ apr('
Republ!C<t dos hra.ztleiros. ue totlus nos c na.o :.:ent:~ u mc8mo c.J J·actc:l·: a. acç·u.o c:o E:st:1cl 1 

Lie grupos que queiram sa· uu:; i:iünl! or·e~ c reduzido ao rninimo o as dilS píwtict:ln.rc:.; 
outros para esCJ'avos! e!ev~•tia ao maximo. 

Sou insuspeito pedir:do n. concili:tçio. po:·- Pc•rto::;, canaes, indu;:tl'ias, estabelccimen-
que eu venho de per~orrer o Citmin ~lO da t•?S ~-~ c i_ns~~·t~c:~~'io t.utlo sr:rá cru:l d(l "peht ini
injustiça e do martyr1o-ma.s as mtnlw.s el:!J.J>':J. ! : Jn•vtc.:u~.l. 
palavras ao entrar nest<~ Camara nüo fJJ·:l..m ~ · ... ·,, L;.: i!u:J, a gmncle Republic:. amel'i
as do oclio nem a.s de queixa, uem ;1s de can:;, c,..'llH) t:t1::bem n. Inglaterra sii.o a terra. 
rescntimente;s-o.s minhas pa.b.Yr::ts fora:n de de iiberda.dc para nü.o serem <L d:t igua.ldadc 
paz. Pois hem, Senhores. eu peço hoje co:1;o e a t~a rr·a.tcenidac.ie. estas duas chimerns Ia
unico meio capn ele tornar fecunda :.J, pa·r. , n. tina:; que ditt ;1, tliu. as leis do prog1·esso dcs· 
concordia.-eu peço a a.mnistia.. conhecem. 

Salvar os outros e sttlvar a. si me:::mo-<lizin. De ;..:,do o seu e:studo. de todos os seus con-
umgenial homem delettr~<s. A ~~~l:i.s ef!1~tz fr·o:1tos t.t;a. o ::tutor, cs~u~m~do_as Hepuhlicns 
elas rep1'ess1les p::ra os cr1mes po111.1COS e a sul-ame;ncam;.s, a su& mfel'IOl'ld:J.de em rela-
amnislia. (.Apoiados; a11m·Le.~.) ~:ão ci. Republi c:a nor-te·:.uneric:lna.. 

Sr . . presidente, antes ele reso!Ym' o pro- Nilo é só em politica. que a dec:vlencia se 
blema político em pontos .tão delicados e es-1 manifest. 'l, d i;~ <!1.1:·. p:1ra a raÇ',1.la.tina .• é em 
senciaes, e impossivet resolver o p~obiem;t tudo o m:ti;;, pois. nessas Republicas o sen 
economico pela situação de nos~a Patr1a, pela cornmcrcio. :t sua inri.ustria está ern mãos de 
situação actual dos espíritos. inglezes, amet·ic:tnos e ~ilemães. 

Precisa.mos consolidara ordem pclorespeit(• Decla.i'O a V. Ex. que essas considemções 
absoluto i autorid:>dc (apo1:ado.~); precisamos ab::.luram o meu esp'ir·ir.o E: c1ue em mim 
congraç~ar os bra.zileiros pelo amor. :.1pagaudo me;;mo, ern minhas meditações, procurei en
odios que nos dividem para. então inspirados contr~.r remellio pa.rn. esses males. em mim 
no mesmo sentimento, dispostos aos mesmos mesmo p;:•oc:urei refutar e combater a idéa do 
sacrificios, compenetra/los dos me.~mos deve· que um povo só pot• i:lstll.ates póde sub
res, fort:llecidos nos mesmos pens:1.mentos, tra.ilir·-sc ás consequerici:1s de sm:. constituiçã.o 
opara1·mos os gJ."J.ndes côrtes que as despe::~M med.;tl ex<":.c::tamente CtlmO as areias que os 
inuteis ou adiavei~ estão exlgindo, inicial'rnos cyclones levantam se subtrahcm á influencia 
as granrles e ra.dicaes providencias que a da :utra.cção. 
salvação do pa.iz carece. 1 .. -\poiar/l)s.) E ;;i e exacto que um pov-o não se subtra.he 

Sr. presitlente. devo confessar n V. Ex. :'1. inflnencin. de sua coastituição mental, si e 
que produziu · em meu espírito p1·ofundo exacto quo é inflmtil :tcreditar que os go
abalo a leitura de uma obra moc.iernn. de v-ern0:> e -~~ Constitu'<:G2s ' ão algumn. cou::a 
Le Bon sobre as leis physio~ogicas da ev,,lu.- na vida e no destino dos povos, e certo. Sc
c.~ão dos povos, e nella es·pecialmentc o capi- nhores, que pela acção poderosa das ideas o 
tulo em que o auto:.· estUíJa a. infiuencit1. do do tm.baiho pod,~mos e devemos modificar 
caracter dcs povo~. os d::!J'eitos accumulados sobre nós como la-

Physiologista. liga·~o á doutrina spence- tinos. 
ria na da evolução, para eile a. h isto ria. em E nesse sentido ca.be maior :.•esponsabilidude 
seus grande~ lineamentos não é m;üs do que sobre as classes dirigentes. 
a exppsição dos resultados engenura.dos pela A civilisaçiTüderiva. sobre tudo do ca1.'a.ctcr, 
constitui~.:.i.o physiologica das·raç.1S . isto é, dos sentimentos ·hereditarios do povo, 

E ella decorre dessa constituiçã.Q como . os mas e:;ses sentimemos se .modificam com - o 
org-â.os respira.torios dos p:>:ix~s decorre!ll d_e ·teniposob a. accii.o de certos· fuctores e o pl'Íii- ~ 
sua. vida aquatica, de modo que nas mst1- cipal são a.s idéas. 
tuiçõespolit.icas manifesta·se sempre o poder Ivi:.s a.s idéas não teem acção real si não 
soberano da alma da raça. quanclo penetram sobre a alma dos povos e 

E'assim que em França, pa.iz que tem em consequenci:1 do leuta.elabot•tt(~O descem 
-soifrido ~ as maiores revoluÇões, no meio de do pensa.mento á região du se:r1timento onde 
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se cla.bora.m o::; motivos de nossas acçlíes c •

1 

Para conseguir este deside;·atum uma sGric 
entiio agem sobre n. condlle.t~, de mo1lo decisivo de providencia,s seguidas, em uma persisten
e f"rte. cia intelligente, se fazem precisas, mas de 

E' ·por isso que as civilisações são os re- todr~s a mais importante ~ a do equilíbrio do 
sult:tdos de algnmn,s idéas fundament::tes t! orçrtmento. 
qu:.tnd.o estas mudam a~ civilisaçües mud;un E' necessario mais do que o equilibrio, e 
ou :perecem. · · necessario que a receita tenha. saldos, saldos 

A idade méd.ia viveu ela idéa. feudal e reli- que vão ap.Plicar·se a cobrir o deficit. que vão 
giosa e ds.hi as ·:mas arte,;;, a sua Iitteratura amortisar a divida externa, que vão retirar 
e ~sua. concepç.ão da vid:>.. da circulação uma certa somma de papel in· 

Com a R.ena.scenç·•t essas idúas :>e modificam convertivel e levantar assim o credito para 
e coni ella,s se modificou logo a civilisação. operarmos um racional programma de con-

Nadu. escapa á il~fluencia de idéas clire- Yersões de nossa divida reduzindo os juros 
ctol·as, c•td•• etemento de ~ivilisa.~~5.o, philo- e por conseguinte os compromissos que pesam 
sophía., .. crenç~;t, artes, politíca. littcratura. sobre nós. 
A propria sciencia tem r1a physica. a intle- E' pelo orçamento que se ha. de medir o 
structilJilidade da.s eae•·gin.:>, nas sciencias na- g-ráo de nosso juizo. de nossa. prosperidade. 
turaes o tra.m;f'ormismo, na 1nedicina os infi· Fazer cmprestimosnovos para pagar os juros 
nitamente pequenos! Dess:.s idéas <1S que se de emprestimos anteriores- estabelecer im· 
1·eferem <ÍS concept:ões politlc::ts prnetram :tté postos noYos pa1-a consumil-os na voragem 
ás ma.ss<tS, teem urna. força irresistivel e pur das despezas · improductivas é o caminho da 
isso é que a victorio. é sempre do~_ c:r~entese banca-rota, e o caminho da ruina! (.Apoiados 
nunca dos sccpticos. Quando de110is de longas ger~es.) 
Ü\cteações, rtuando Mpois de um periodo Bem sei, Sr. presidente. que o papel-moeda. 
longo de propagandt~ uma idé3. adquire. sua é um grande mal, .. mas tão precarias são as 
fó1·ma definitiva e penetra no seio tras massas, nossas circumsta.ncias que hoje o nosso pro
ella constitue um do~ma. ella. constitue uma. blemtt é V<llorisal-o o conservai-o. 
verthvie absolut:t, uma. de~sas verdades que Si errados andam aquelles qne confundem 
não se discutem e :;obre as quaes repousa a o ouro com a riqueza, confusão que produ
existencia (1a propria sociedade. zin1lo umu. sciencia desgra.çou os alchimistas, 

E' o que aconteceu com a idea. republicana mas errados andam hoje os que acreditam 
entre nús; mas o que ó preciso é tornai-a que um paiz póde ser feliz vivendo eter
uma fonte de beneli•'ios; o que é preciso, é mente no regimen do papel-moeda. 
·torml·:1 um iust1·umento do nosso aperfeiçoa- Todos sabem CJ.Ue, quando um paiz tem 
meuto moral e de no~so progresso material, muito ouro, clle procura. exportal-o,porque é 
torn~LUdo·a amad;1 pela prosperidarle e pelo certo que quando se tem mnito ouro é pre
·bem estar de todas as classes. (AJ)Oiados; ciso dar maior quantidade delle para. a.dqui-
mHito vem..) rir a mesma somma de productos. 

Passemos. Sr. presidente, ao problema eco- Verdade aeceita por todos os economistas-
nomico. Como resolvel-o '!Antes disto em que Baptista Sa.:y, A1lam Smith, Ricarno e stuart 
comiste o problema. e como precisal·o no mo- Mil!-e que combato a crença po:pular de que 
meuto presente'? Em nmu. phrase simples: na é util exportar o ferro, o café, mas perigoso 
valorisar;.fLo da nossa moeda. Por ora é certo exporta.r o ouro. 
que não podemos cogitar de augmentar por Mas, Sr. presiclente, si o ouro é assim su
meio de despczas do orçamento a nossa pro- jeito á. variação, o papel"moeda. o é infinito'\· 
r1ucção. de fomentat' novas rontes de receita, mente mais. Os Estados que vivem nesse re· 
de estabelecer em nosso paiz o regimen me- ~ gimen sujeitam-se . a prejuízos quotidianos 
tallico, a moeda de Banco conversível á vista e a defi.cito~ }Jerennes. 
e <.tO portador. Por ora. a, nossa aspiração é Como o Estado recebe sempre em paJ?el· 
m::.1s modesta, e mais Emitada; a nossa a.spi- moeda. o pagamento de seus impostos e como 
ra~:ão é voltu.r á situaç:iio em que nos deixou de Oiltro lado elle deve pagar toda.s as suas 
a moun,rchia- de um de(icit. é certo prove- compras pelo vapor real, logo que o papel
niente do desequ:librio da. nossa baJanç~ eco- moeda baixa. ha o deficit no orçamento, em
nomica e de não havermos . adoptado em baraços financeiros, novos impostos e uma 
tempo oregimen metallico,mas de um cambio série de vex.Qmes p~ra ·governantes e gover~ 
entre 24 e 27, ,e isto auer dizer, levantar nados. . .. · .. . · .. .... ··•··. . . . ' 

-. nosso· creàitG; attrahir c:ipitaes estrátigeii•os Eis ~orctue o im~erio viveu no defiCit~ eis 
'para o :hós:;o paiz. triplicar os sala rios e os porque a Republica augmcntou o deficit e vae 
vencimentos pelo triplo poder àe acquisiçiio caminho da ruina. ·(Apoiaclos, apm·tes.) 

· .·da moed:t, abaixar o preço dos prouuétos e do Novicow no~ conta quo na Côrte da Russia, 
tra ba.lho e augmcnbr o bem cstur de todas em conversa.ção,dizin. um diploma. ta que não 
as classes. (A[: oíado.~; aJ'm·•cs .) l acreilitava. na geographia. Eu, Sl'. presi-
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dcn~e'. :1: j ~tlg_~r: pela rl ire~c,;ii'J que, tec~ tido :.s i se p<t!'asi_ta_: Toda. :t evolução biulogica não é 
n~ssa:s ün.L_n, •• l:s, tenho 1·o_ntade ~l? 1.hzer que 'i mesmo snmo a lucta 'entre a. symbiosc e opa
Ili.!.? acredito }13. e~onom1a: p~lltwa., ou pur ,rasitismo. Quando triumpha o primeiro ha 
outra .. que nao extste sc1eneta. de fina.nç::ts 1 S<~.ude e em caso contrario ha. a molestia para 
lHl.ra. nos. o individuo·e <:.extincção da especie. E assifn 

Assim, Sr. presidente, ó f'óru. de duvida e par1i. a. sociedade :-sua prosperida<le está 
que um Estado deve amortisar al> su:?.s divi- na. razão inversa do narasitísmo. · 
das : No seio do individuo biologico cada cellula 

• procura. vive.r á ~usta das outras, isto e, tor-
1", porque os impostos cansados nelo onus nn.r-se pa.rrtstcarw., da mesma sorte no seio dn. 

d.? juro siio, um ii11~do par-a~ i!}dus~rio. _nacio- socier1ade cada individuo e cada. classe pro
~,~~ .e~ con~.:urrencw. com a. maustrm e~tran- curam reivindic:~.r :para si privilegias. Opa-
oe,;~ a. ' . . ,. · . .,.,.. . • rasitismo e~tre nós é assus~ador. 

-, P~:que:,.. no mte __ vallo d~~. 7'~an~e~~·tl.J~- _O Estado e. tud~. Sob a forma de pensio· 
los •. mnu. ll<l;C,LO tle;c ~1~Pa~e1b.:.I·S~ rJt1l'" d,tr mstas, de assi:>tencm p ul.Jlic<.~. e do funcciona
a? se~, credi:-o ~. CJ~stlctda(te proetStl. no-:; pe- lismo clle é uma vacca, cujo leite não se 
rwtlos .e uma. -:rtse, . . . ! acaba. nunca. (Risadas.) -

3~, . porqu:.nao se dcYe <l:rlgJr a econol?w. I O numero de funccionar·ios inuteis ê enorme 
n~ctoua~ ~Otlt.muamer::.te para. as despezas 1m- e dia a dia augmentam. (Apoic<do.<.) o Estado 
P•O!lUctnas · E-ntre nós é tuclo ; elle é a :policia, erle e a 

E' por ü;so que todos os ·pa.izu:>. c ~ntre justiça., clle é a a.!:sistencia, elle e a educaçii.o, 
esses os Estados . Unidos, teem lanç-ado mfio elie e a. deiesa, dle é o emprellenuedor, elle é 
de meios parn. reduzir e ~~mori.is(l,r a::; sua:; industrial e eu mesmo tive em momento 
dividas - e entre esses :figura o !J!'Ocesso das dado de fazei-o banqueiro. (Ri.~o. Aljt(J"(CS.) 

eonvel'sões. No emt••nto está hoje demonstrado que um 
A conversão, S<~be-o a Camara, ut:.o é outra organi~mo ê tauto mais elcva.do na escala. dos 

cousa sin:1o o ae:to peiCt qual o devedor sulJ- seres quanto m;tis di1ferencíadas são as suas 
::>tituc nas mU.os de. seus credores um titulo runcções. Confundam-se, diz noto.vel biologis~ 
novo e menos oneroso })ara elle ao titulo an- ta, os pulmões.o estomago e o cerebro e tere
tigo, si acn.:>o o cr·edor não prefi1l'O ser embol- mos a simplicidade no chaos, mas terão dcs-
sado. · apparecído o pensamento e o sentimento. 

Não vem a proposito entrar em pormeno- :i. superioridade h nmana. a superioridade 
res, mas posso atnrmar que a Inglatet'l'<t dn- do homem não vem sin:\o de que certos er
rante mais ue dous seculos pr:1ticou o sys- gãos sr1 to:.•naram por tal forma. independeu
tema das conversües eom admimvel regulal'i- tes do cerebro que elles funccionam ~em que 
dade. este tenha mesmo t~ percepção de sua ox:is-

Ellas come~~aram com Walpoie, que con- tencia. 
verteu os 6 o;. em;) "j., c f>Ó ~üü ceonomisou Pttrcce, pois, que o ideal das sociedades é, 
mais de oito millJGes. Este processo é mesmo differoncianJo as suas func,;õos, n.targar mtl.is 
pt·eicrivcl no imposto ~ol)rt· a renda. quan,Jo e mais a tl.eçã.o intHvidun.l. que é C:J.J)az ue 
essa renda é o titulo publico. o Estado de.,.·c· prodígios. como sejam os progressos da. nave
dor e o Estado legislttdor, 1liz 1wta.ve! el!o- g;ot;iio. (Apoiados.) 
nomísta., sito duas entirl::ules distínctas. e não Enfr<:ntemos. poi;:, francamente o pro-
seria . conveniente que o devedor procure blema. 
no legislador o meio de livrar-se de compro- Que o g1n-erno ~o apodore de todos os dn.
missos que contralliu á fé de contractos. dos e venhtt sinão já, com certczu. para o 
(Apoiados.) anno, dizer com verdade qual é a situação 

Nós não fizemos até hoje natla. e presente- real do paiz, qual <.!o deficit existente. pe
mente nem a conversão nem o imposto sobre dindo as providencüls de que careça para li
os títulos publicas nos sã.o possíveis. Que vra.r a. Uniii.o dos desastres que a ameaçam. 
fazer para equilibrar o nosso orçamento~· Só Tenltn.m(ls coragem, perseverança e que 
h.a um meio, e gastar pouco-é 1azer largas cada. um de n,·,s assuma as responsabilidades 
e profundas ec:onomias. é mand~<r adiar as das pt·ovidencias que rlevetão ser tomadas. 
obras adütVeis-ê destruir todos os parasitas (;lpoiados.) 

, tlo orçamento (a1Joictdos, .mttito bem), é ützer Fallando desta fi'n·ma, nã.~) <J.ti.ero tirar do 
com o núiior rigor acobra.nl,)a _ deno:::sos~ im- CongrCJssQneste . regimen n. ma.ior responsaH~ 
:postos. · · · · lida<le que lhe cabe nu. confec<"li:o dos 01'\"<t-

Diz escriptor -notavel que a symbiose e o mentos, como ao Executivo a de não cum
parasitismo · são dous phenomenos simulta- pril·os com lca1c1a.do, mas quero de um modo 
neos e paralellos. Cada cellula no seio do or- :positivo associar ao Parlamento · o governo 
ganismo, cada organismo no seio àa sociedade que, melhor do que nós, jogando com todos 
tem uma tendendtt prouunciad.;,t 11:.wa. tornar- os elementos, deve vir dizer sinceramente 
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CJ.ll::l.l é n. :;itu::t<:ito ex.-~~ta. do nosso pa.iz. (;ual\l)(j:ie tomar a. inldativa. da. abertura de 11m 
c o d•/[ici t cxi8tcnte. pr·ecí.sit c clar:1.mcnte Ye· cr-edito. 
rlfic:!.Ü<t e p~dir :\s prov!dencias que .i ulgar I Vú-se pelo que (Hgo que na Inglaterra, na 
convenientes p:J,r:~"dc,J;elln.·o. I Fr·:wç:a. na Sui~s:J. é o mesmo, n. prepa.rac;ào 

V. E:.-. . sab(~. Sl·. 1Wesid t<nte. qu~ c:n F:·~nÇ<1. dos or,:-•1mentos incumbe e;;prcialmeute aos 
e ll lt m:Li(Jl' pertc,Ll:Js Estado.; p:u·l:unenr.a.1·es_ mini:-~tl'os é de um modo geral ao ministro 
cada. ministro prep:J.ra. seu ol'çamento p:u·;;i-·1 tlas fín:~nças. NosEstad.os-Unidos uãoé assim. 
cut..,;• ~ todos concet·t<tm com o 1\linist:·o da. I O orçamento c ob1•a. qu:~.sí em suu tota
Fazew:ht,quo onYsua p:)siçiio ó cnca.r·:·egé~tio de !idade da Camara, ;t qual o e.siudll. o pre
een~:-n.li;:~w. (IS o~·.:;a.n,len~o:> c de :ly;'e5et.ltttt· y ~ar~. o elabora n_o ~cio de suas com missões 
conJuncw uo mews •.:estwn:1os u. 1ner l:1ce as lmntando-se o mmtstr·o das finanças ou se
J1l:spcz<l:> e a indic-a.r t)justo lilnite em que eretarío do Thezourr.\ a enviar ;Js diversas 
<levem p:~.l'al' a!:i imposi<;tíes HOV:.:> c õ\s ne- :propo~tas .Je eadn. um rle seus collegas em 
co:;sid;1des t.le ~ada cxercici(J. um volume uníco. Si o rninistl'o quer o est:l.-

CoorJen:-tndo us t.lifl'erente.s o!·.;·amentos par- belecimento de um<t taxa nom deve il' u.o 
ciaes, é ello qae pr·epara. os m·,.~,tm :!ntos ge- seio da commis,;ão n.dequadt\ propor a sua 
r·aes d:.t uesuez~t e re~..:ei ta.. idén.. 

Tud•> i:;t(Í ó sujeito D. m;d:; o.myl::t tli.sctE::;ão Este é o 8ystema que adoptamos, por onde 
no Pn.l'Üt.tUCato, ~om as infGl'In<t•;ôes mina- se vê que é <L nôs que íncun: be toda <l. re
cio:>a.s de cadit despez.n.. . . spons3.biliaade, mas, sendo certo que só o go-
. Est~- trab:J.lllo a:mua.l. assvcia es~1·ietamente wrno conhece a tempo todos os elementos. 

a olJr:degisla.th'tl. à. opiniií,o n:tcional, l!Oiln.ho· só o go.,·erno túempo ll.precitt todos os dados, 
raudo Camata e Pode::r E-::ecutivo aa mesma espero que p:~.t· n. o (l.UUO, logo em começo de 
o 1m>. ses.5ilo, governo e Cornmisõâ.O de Orçamento 

Ivia.s, si n. iniciativa dos pedidos Je credito com informações e:xactas do de[icit, com esta
ca.be <:1.0 ExeeutíYO. a, iniciatí\";t das Ca.m:1.ras thtict~ verdadeira de nossa receita e de nossa 
fmnc(:ztts em nadr' <.i limitada sobr·e !iuanç<Is despeza, concertem urn pla.no, nm systcma de 
e ê conheciúo o inchl~ntc ent1•e I.c,.,n Say, mi- medidas que sejam capazes de restabelecer a 
nistro, e Grevr,entií.op:·c1sidente d tl. Cama.ra, 'confiancn. e vn.lorisaro no-'so m.eio circulante. 
sobre a inicia. ti va. das Ca.maras em ma teria (Apoiados.) 
de creditos e emprcst.imos que o miníst,:·o en- Senhores, pr0cisamos, si queremos salvar 
tendia reservado ao Executivo e qua Grevy este paiz, proceder em rela~.ão n.o deficit com 
rei,·indicou para as Camaras . () ct•ir.erio com que procedeu a. It::lli<t depois 

Ka. Inglatena, é o Lord do Thesonro o d<1. uni ficaçfw. 
cncanegado du. superintendencia c conser- o sr~. ALCf:'\O Gr.:ASAHARA. _ Não apoiado. 
vaçã.o das rendas; elLc e encarregado de Nu. ltatia. não temos na.da que u.p;·enrler. 
discl.ltir, exa.mína.r as a valia<:õe..: que os cltefers 
de totlos os serviços s:"io obrig-l\.do::; a sub- O SR. FRA:"Cl~Co GI.JC:mro- Em relação 
metter-:lhe. ao deficit não conseguiu o que quer·ia.. 

Os orçamentos. porem. na. luglaterr<1. tJ O SR. SERZEDEr..Lo . Co&RBA.-N[o concordo 
nes~e ponto o5 Estados Fní,lo~ p:roccdem do C(lffi os nobres deputauos em rel:wão ao pe
mesmo modo. não são divididos como o nosso J•icdo a. que me refiro. O período quo decorl'eU 
em,capitulos. depois da unific:t~ão de 1870, foi um período 

Assim é que no or·~~u.mento ingle;~, não de lueta. contra o deficit. O novo l'eino rece
íigura n. divid:L publica. e a. lista civil da. beu como herança. um;~ divida de 2.241 mi-
rainhn. e tlos principes. lhões. 

Lá us receitas e a.s d.cs_pcz:1s ·se di >idem em Em 1860 pa.l'R- uma despeza de 571 milhões 
duas socções ; em uma, tcma.m pane G.s des- havia aponas uma receita de 469 milhões, isto 
pezas que teem um t'à:acter permanente e os é. um defi.cit de 102. milhões. Este deficit foi 
impo~tos que devem ~obril-a.; na outra as excedido, porque o novo governo fundado em 
de~pezn.s cujr~ quauth e v,n·iavel e as t3.x.as nome da liberdade e do en!!'randecimento da. 
enc::-rregadü.s de cobril-as. rta.Ua, teve de iniciar reformas. . .·. 

E=-t:1s despezas e estas t:tx.n.s sã.o as u:Jic:a.s Em · 18ôô : a. situaçiio n.ggravou-se pela 
submettidas annualmente ao voto do Par- guerra com a Austria, o credito desceu a. 

· hmento. -· . . ponto de ser :posrsivel recorrer a. elle, mas a 
Os inglezes, homens prati<":o,, d.iz e.>m•ipto1·, pertinacia de um homem sa.ivou 0 pa.i.z.: 

cujo n:!mo: 11 ~io , me occorrc. querendo ver o Em 1876 o orç;3,mento estava equilibrado 
equiiibrio de ~e~~- or:ç:;,mentos não admittem-- e dahi em dea.nte saldos permittil·am debel
n:unc::~, que a m1c!at.tva dos representantes se lar o de(icit encontrando-se Sella, Bastogi, 
<~XtH\:a em ffi<J.tcr1a. ·de finan,;as. . ·. · Maglani. Fe1'1•ari, Mingheti, Depretís. que 

E' na. lngb.terra, uflirma Palgra.ve, um suceedem-se uns a.os outl'os,tra.zendo sempre 
principio iucontesta.vel qu~nenhum deputado ao Parlamento a situaç-ão cxa.cta. do pa.iz-de 
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um lado a receita - de outro n. despeza. -
aden.nte o deJtdt e mais adca.ote qun.es m; 
fontes de onde ia tirar a imnOl·tancia exactt~ 
para fazer desapparécer essê deficit _ 

cumstancias,segundo o conselho de \Vashing-
ton e ele Fra.nklin: po!' mais imperfeita. que 
~~ia:.~ YO.Ssa Constituü;ii.o tocae nella o mai::l 
ta.rde o o menos que í'o:· possivol. 

Como, pois, não imitar a ltalia. ~ 
Que temos nós feito ? 
Qual o nosso de(i.cit existente? 
Quo.l a difl'erenç:a exacta. entre o que se 

gastou o armo passado e o que se arrecadou ~ 

Nos copiamos n. Constituição amet·ica.na,mns 
afastamo-nos da conducta dos Estados-t:nidos; 
limitando-nos a admira. r seu prodigioso d<~s
envol vimento e sua e:ltabilidade · governa.
mental. 

Não o sabe o paiz. não o sabe n. Camara. 
não o sabe a Commissão de Orçamento, nii.oo 
sabe talvez ainda esta. hora o governo. 

E i:o emtanto qualquer qne possa sei' o Y<l.
lor de suas in:>titUir;(1es uii.o foi nu.nc.'1 es.-,e 
systcmu. que 1ez sosinho a grandezo. du. pode-
rosa. Nação. -

Mas. si não serve o exemplo ela lblia, que E' certo que 0 resultn.r'lo que tal e tal 
nos sirva o dos E:;tados Unidos. ordem de instituii;õe:; é suscept.ivel de dar 

Não basta termos copiado as institniç•iies depende u torn<1.-se di:lferente mesu10 éOn
da 1-(rande Nação para. esperar deltas a fdici- formo o modo put· que são praticaaa.s, as 
dade da Patria pela excellencia do regimen. circumsta.ncias em que funccionam e o tem
E' necessa.rio lmitar os americanos no que pera.mento dos homens chamados a pra.ti
teem de hom e de pratico,mesmo pm'que ellt::> cal-as. 
tiveram pa;:a organisar-se defini ti varnente A grandeza.. Senlwres, da obr':l. americana 
lli!I!culda.d.es maiore.~ do que as nn.;;sas. está em que eUes compr·ehenderam que ore
V. Ex sabe, Sr. pl'eiiidente, que a obra da. a.s· speito externo nü.o se o L tem dando o exemplo 
sembléa de Philadelphia sanccion:1da sem d.e querellos inter·nacionaes. (Apoiados.) 

· custo pelo Congresso continental teve de 
supportar o exame dos J3 Estados e guea.inda. ~- n:ssi 1~.: dev.id:L. :~ csse,.se~so p~·~tic~ ~~e~ 
em abril de liSO '• Carolinu. do Norte e o su.t hJstoua. fiua.~~.:emJ. n,:o oem so SOlpi-..sa.::., 
Rhôle I~la.nd otrereciam-lhe resistencia. . mas encerr:t tam: em castnamcntos. 

. . . Assim é que desde o dia em que se consti-
Po~· consegmnte sers annos decorrer~lm I tuiram como N.t~;ão os Estados Unidos, esta.be

depoJs que a. paz ~om a Ingla.t~rl'!1 reconr~e- teceu como doutrina pr~scrvar-se r.o flagello 
ceu c cousagl'o~ a md!3~enden_c1:t aa.s colonHIS du. divida permanente. 
pam qnc os E:;,,ados Unr,!os trves::;em um go- _ ,_ . 
verno constittüdo e não admira. diz um ~~i~- Em 1 1 ~ 1 • depois da ~uerr.a. c_om a. lngla-
toriador. 0 tempo que levara'm. ·mas si~"'a. terra. a.~.hvida ~.rn. de, 375 . !llllhoes, .so;nm~ 
grandeza da obro. que fundamm. rructo do cu~Jssd~;-~v.el_~.u~nt~o. ~o n.t~~nd~ q~c.:J.Ientb. 
in:tincto :político da gerar;ão que ~e agt·upou era. ne~~:t. .e~~~ca. a.p~n,l:; de -·: m1~hoe;:,. . 
em torno de \Vnshington. Lã. tambcrn as ten- O prmctpiO, por·em. que \Vu.-luugton h1W1a. 
tativns revisionistas se rnultiplic:tril.m, ora estu.belot;ido de que _ca.diL ;;erat:ã.? devia pa~:~r 
revi~ü.o total. ora revi~ii.o parcial. e no en- os ga~to:> de sua? crr~e~ e amurt1sar as d~vt
tanto 60 a.nnos decorrera.mjú sem que moditi- das que contr::hy•se il)tlogo post~ em prayc~. 
caç:ão alguma se tenha feito na Constitui~,,ão. e <:re 1812 a t.hnda esta v:• reduztda a. 24<> mt-

lhot!s. 
Nesse intervallo houve a guerl'a com a. In

glaterra em 1812, a g-uerra com o Me:.:ico em 
l846.a guerr.1. de secce:::são em 1861, fazendo 
surgir necessidades imprevistas. Levas de 
solda1los. em1)restimos, impostos, emissõe:>, 
tudo se fez. 

Em materia financeira, política e militar 
ha decisõ:;,s que fizeram desapparecer a auto
nomia dos Estados. (•1foiados.) 

De 61 u. 65 o presidente exerceu uma di
ctad ura de facto. 

Examinando es5es actos, diz um historia
dor, vê·se-que o equilibrio e a. iudepêndencia 
da lei de Si foi 20 vezes rota. sem um confli
cto..;..apenas reclamações aqlil e alli, reclama
ç~ões não ouvidas emqua.nto 'durr.u o perigo. 

E-é assim que nos Estados Unidos se tem 
deixado que a Constituição se adapte ás cir-

c:uu:u-:~. v. v 1 

Quatro :mnos de guerra com a lngln.terra 
t'azem volt.a.r-se ao re:.rimen do empre::-timo e 
a dtvida a,;cender a 635 milhões, mas resta.
belecida a paz continuou a. <tmorti~açfl.o de 
modo que em 1835 a Unü1o devht apenas um 
milhão e meio. 

A guerra. de 1860 vciu. porém, mudar a 
face das cousas-somma.s fabulosas de toda a. 
especie se despenderam, mas remo"ido o pe
rigo o processo continucu o mesmo com maior 
sabedoria e maior constll.ncia. 

Logo a principio, deante das gran~es des
pezas a preoccupação dominante íoi cobril· a 
differença entre areceit.a e a despeza, di1Te
:renç.a. de mais de 3:~0 milhões, recorrendo-se 
ao augmento de impostos e a emis:::ão de 
bonu.~ do ThesJuro, emissão de 45 milhões dos 
quaes só um quarto foi subscripto com 12 o f o 

. 17 
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de abatimento, tendo um syndicato t<:mado o 
resto da emissão nas mesmas condições de 
desconto. Foi nestas crueis circum tancias 
que Lincoln iniciava o seu govern<J e taes 
foram as despezas que em 1866 a div:da era 
de mais de 14 milhares em títulos <•S mais 
diversos . 

A guerra de secessão preencheu os quatro 
annos de Linr:oln e o legado deixado a seus 
successores loi enorme de peso e r<•>"ponsa
bilidarle. Ao lado do papel-moeda que excedia 
a mais de dous milhares bavia a circulação 
bancaria de raais de um milhar e mei.J , som
ma igual de bonus do Thesouro qt e o pu
blico trocava como moeda. Os empr estimos 
se succederam aos emprestimos, seJtdo em 
1862 estabelecido o curso legal e força lo para 
o papel. 

O ouro, diz um economista que estuda esse 
período, desceu á condição de mercar :oria de 
alto preço; teve seus correctores, i eve sua 
bolsa, teve seu commercio e em conse•1uencia 
a depreciação do bilhete attingiu a ~randes 
depressões, trazendo a elevação de ;orlos os 
preços desde o trabalho até o de todo" os pro
duetos do mesmo trabalho. 

Como procedeu, porém, o governo ameri
C[\110? 

Continuou, passada a 1ucta,a augmr•ntar fts 
despezas? 

Não, entrou no caminho das economias e da 
amortisação. 

P«ra conseguir reduzir a di vida p~ocedeu 
a principio a sua consolidação para todos os 
valores íluctuantes, do modo que Pm 18(i8 
tonos or; títulos de prazo curto haviam sido 
substituídos ]}or consolidados. 

Medida attacada violentamente como one
r osa porque substituía divida de juro papel 
por divida de juro ouro, quando o agi o deste 
era enorme, mns que tinha a vantagem in
calculavel de aliviar o T11esouro qua, i todos 
os dias de pagamentos inadiaveis e <LVUlta
dos, dando tempo ao ministro para organisa:' 
um plano. 

Ern 1870 a Camara decidiu por tên ma,l re
solução que <:e procederia. á extiucç.ão <la 'li
vida por um systema de conversões succes
sivas com abaixamento progressivo da taxa 
dos juros. 

E' assim que se fizeram emissões de juro 
de 5 e 4 e mesmo 3 1/ 2 "/o p:wa reembolsa·r 
títulos de 6 e 7 •'f., que se havh emitti<to. 

De modo que depois de ter emittido e pe
dido ernprestc,do a 7 ";., :'t União an ericana 
novn.mente emprestado a :3 1/2 "/ .. ! ! 

Isto reduzia, enormemente a tax;t do juro 
da divida e importava em econonias de 

muitos milhões ! ! Em resumo: continuou-se 
a amortisação de modo que em 1892 os Es· 
tados Unidos deviam apenas cercrt de 4 mi
lhares a 4 "/.,que n;to foi possível 8.mortisar, 
porque a época dos vencimentos nos con
tractos é a de 1897. 

O quo ha, porém, Sr. presidente. notavel 
neste bellissimo plauo é a continuidade, é a 
persistencia do todos os governos na mesma 
idéa. 

Dm'ante o periodo de 30 aunos que temos 
apreciado, n, presidencia teve sete homens 
differentes, a di recção do Thezouro mudou 12 
vezes e 12 vezes se renovou o Congresso ! ! 

Depois da victoria o que se procura é não 
aggravar o futuro. o que se faz é libertar o 
presente dos onus que o ameaçam ! ! 

Senhores, quanta sabedoria ~ 
O exercito que era de um milhão foi re

duzido a 27 mil homens. o exercito com quo 
se gastava 5 milhares passou a gastar-se 
285 milhões. 

E nem uma queixa e nem um descontenta· 
mento ! ! (Apoiados, mui to bem .) 

VozEs-V. Ex. está fallando com muito 
patriotismo. 

0 SR. SERZEDELLO CORRI~A-:Nós como 
temos, porém, procedido no imperio como na 
Republici< 'I Qual é, Senhores, o de(icit exacto 
e apurado deste paiz ? 

Qunl é a differenç'a effectiva, real entre as 
despezas que se fizentm durante a. revolta e 
a receita? Qual é a differença exacta entre a 
receita verdadeira que se arrecada e'' dPs
peza que fatal e positivamente se faz ? Com 
precisão isso tudo é nma interrogação. 

Não o sabemos nós e talvez a esht hora, 
ainda não o possa saber o governo. O que 
sabemos é que ti vemos necessidade de dous 
empre.,timos- o emprestimo exterRo de seis 
milhões e o interno de cem mil contos, gastos 
em compromissos anteriores e para pP,gar 
juros de empre.stimos já feitos. 

Esta política é que não póde continuar. 
Ha um limite para os emprestimos, mesmo 

porque, como diz Leon Viniarski, em sua 
obra. sobre as finanças russas, um Estado 
embaraçado de uma grande divida é sempre 
um Estado reduzido a fraqueza e a papel de 
diminuta import:mcia nas relações interna
cionaes. Por outro lado as emissões repeti,1as 
de grossos emprestimos dão sempre :to cre
dito má direcção. 

Si o emprestimo é interno elle tem por 
effeito redu ~ir em uma certa medida o capital 
circulante que está á disposição de emprezas 
privadas (aJ16iado8 ge1·ae:;), produzindo grave 
crise. 
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Si elle é externo uma divida exagerada. 
vem ~empre pesar na. balança dos pagamen
tos internacionaes. Depois é preciso que nos 
convençamos que a capacidade de pedir em
prestado de um paiz não se mede pela facili
dade que tem em contrahir emprestimos,pela 
;tbundancia do ouro ou das oifet•tas que lhe 
fazem nos mercados, mas sim pela quanti
dade do imposto que já supporta o povo, por
que cada. emprestimo novo e sempre um 
augmento de impostos que se torna preciso e 
que se decreta logo. (Apoiados; muito bem.) 

Sr. presidente, a nossa situação é deli
cada. 

Eu chamo para ella especialmente a a.tten
ç-ã.o do governo e a attenção do partido oue 
nos governa. 

Um Estado tem tres meios de alliviar o 
peso da sua divida-1", a amortisação-2•, a 
conversão-3", a bancarrôta. O primeiro pro
cesso quer dizer reembolsar o capital da di
vida. 

Si se trata de divida de :prazo curto nada 
ha a lazer sinão pagar no tempo convencio
nado, ou consolidai-a em divida de prazo 
~ngo. · 

Si ella é de prazo longo a amortisação 
executa-se por processos diversos que todos 
se reduzem a dous; ou a amortisação ele 
toda a divida ou de parte :pela venda. de 
terras publicas ou immoveis na.cionaes, ou a 
introduc\:.ã.O de um imposto destinado a. esse 
tim. 

O primeiro processo não nos é possível, a 
União é uma mendiga que não tem haveres. 

O segundo processo é hoje quasi impossive! 
llorque o povo difficilmeute póde · supportar 
novos impostos quando a viela já é umfardo. 
(Apoiados.) 

O segundo processo mais preconisado por 
economistas como Ricardo é o das conversões. 
E' · possível fazel-o :primeiro, quando os ca
pitaes síí.o abundantes, segundo quando se 
póde recorrer ao credito tendo em mãos ca.
pitaes que serão restituídos aos credores que 
não consentem na conversão. 

Ninguem dirá que a.ntes de largas eco
nomias, antes de adiarmos obras adiaveis 
antes de levantar o nosso creclito poderemos 
emprestar a juro menor para nos exone
rarmos de dividas de juro maior. 

Deixo de lado o terceiro :processo. Não 
quero entrar em sua apreciação. 

Não é combatendo o estrangeiro, não é 
mantendo o fermento de odios que nos di
videm que o conseguiremos. 

E' entrando pelo trabalho em concurrencia 
com elle, m~ts pelo trabalho intelliaente. 
A nossa situação ê de colonia - da ;olonia. 
estrangeira. 

O Slt. Ar.crxoo GuA"'ABARA-Nunca fomos 
outr:t causa.. 

O SR. SERZEDELLO Cormf:A-E' de colonia 
porque o estrangeiro monopolisa o com
mel'cio e a industria. ue modo que nós como 
a. Russ:a com uma exportação que excede o 
V<tlor da importaçií.o, nós com uma balança 
commercial que nos é Jàvoravel temos uma 
balança economica profundamente de:;:fa.vo
ravel, apezal' de termos o monopolio da pro
duc<;ão do café e da eorracha. 

Sim, temos a balança economica desfa YO
l'avel porque não temos equilíbrio orçamen
tario, porque temos vivido no regimen dif
ficil do papel-moeda, porque temos como 
meio cireulantc o · papel-moefla, depreciado. 
porque não temos commercio nacional, porque 
nã.o temos industria nacional, porque o pro
prio ~:tlario emigra para o estrangeiro, 
porque não temos mwegaç-ão marítima mer
<:ante nacional de modo que não temos eco
nomias e nada., lucro algum fica no paiz,mas 
1.udo emigra. para fóra. (Apoiados. llf11ito 
t•em.) 

Eis porque não me canso de dizer que a 
nossa. situação é de colonia · · 

Sr, p1 csi(iente,a prop·)Sta da despez:t apre
sentada. pelo governo Mcende a 295 mil e 
tantos conta::. ao passo que os calculas feitos 
para a receita sobem a 300.884:000$. Dis
cutindo e estud:.Ln1lo as propostas parciaes a 
cada ministerio a. Commissão de Orçamento 
verificou desde logo que muitas verbas eram 
íosufficientes e que ho.viam serviços que es
tavam sendo feitos, que continuariam a ser 
feitos pa.ra os qua.es ni'ío se pedia verba de 
modo que o pretendido equilíbrio apresen
tado nos algarismos ofliciaes era ficticio: no 
fundo havia uma di:fferença avultada 
para. o lado da despeza,difi'erença.que havia de 
ser coberta com a abertura de creditas extra
ordinarios e supplementares, constituindo 
esses um novo or~amento que iria se super
por ao orçamento votado. 

Sr. presidente, os nossos antepassados fize· 
ram a nossa independencia política. e nos 
legaram o problema da nossa iudepericlencia 
economica que temos compromettido e não 
sa.bemos resolver. 

· Dea.nte deste facto, tendo deante de si ser
viços que exigiriam mais de_ 317.000:000$, 
tendo já um dcfi.cit verificado de ~.000:000$. 
no exercício passado, . tendo quasi · certeza 
que o actual exercício . se fecharia com 
deficit sinão fora. · o emprestimo interno 
de 100.000:000$, e o ·externo que nos for
neceu liquido cerca de ~.000.000 !s o (rue 
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equivale prn:xima.mente n. l211.CIOG:Oilü$. 
120.000:000~000 qne nã.o se· gastar~m dare
ceita. vota~ht para e:; te a.nno e que, ptJis 
representam como recurso o dobl'o - o q •te 
tudo no:.dú. uma somnw. de :3-10.000:000$, a 
mais no orç'tmento, ::wi.OOO:OOO$ que Jevom 
dar para cobrir o de(icit do exercício pass:t•lo 
o def•cit do l_)resen:e exercício c i'urnecer l'C· 
cursos para as encommendas feitt1:>, tmdo 
por conseg-uinte de- entrar no exercicio de 
l89G sem cle(ici.t mas com os onu:; provenic·n
tes dos dous em:w,~stimos . não havia ouüo 
caminho á commis:>ão si não reduzi1' as des
pezas no que era pússivel e a sttuaç-iio poli
tica comport."'. va e vir· pedir novos sacrilicios 
ao povo novos sa.r:rificios ao contribuiute no 
augmento de impostos. 

E' minha opi niiio que este caminho não póde 
l_)Orém. ser seguido •1aqui por deante. E' mi
nha opinião que e p•·eciso p:tra.t' nas d.espez:;~.s, 
que . é preciso :titzer· economia:; de modo que o 
orçamento. apresente JlE:t'JlH:mos saldos, sa!dos 
que sejam apptica.dos á retin.\da. do papel
moeda unico meio de ir pouco :1. pouco Ya.lo
risa.ndo o nosso meio circulante desde oue re
l_)Ugna a nossa honra. '-" fé dos contra.êtrJs e 
aos compromissos toma.-Jos decretar qne. o 
Ta.lor da moed:\ niio é si não aq uelle que e} !a 
tem pelo poder r1e ~~cquisição o que reduziria. 
a divida do E:::ta11o a terça parte, mas er-a o 
regimen do caloto. 

E' preciso mesmo que esses saldes conti
nuem de modo a serem a.pplicados com van
tagem a amortisação da ,1ivida. exter·na. de 
modo qne o credito subindo possamos 1\lzcr 
oper•• ções de conversão conveniente e vanta
josa de nossa divida. 

Não concordo com o meu ill ustre amigo o 
Sr . .Alcindo Guanab:na apezar 1ia admirac;ão 
que tributo ao seu talento quando não acha 
excessiva a quantidade de papd moc:J::. e n:~o 
vê nesse excesso uma. causa profunda. de sua 
depreciaç.ão. 

Sr. presidente, \Velster, um àos mu.i:;ilh.ls
trados membros do Senado americano dizia. 
em 1838 que .aenhum papel póJ.e ser igun.l e 
conservar1o igual ao ouro e it prata. sinãu. o 
que for convertivel em ouro c pr:~ta a. requi
sição do portador~- mas a.cc:rescentava. -
me;mo a convertibilida,1c não é uma base 
certa e infallivcl em que se possa. conti:;.r pJr 
que lia sempt·e uma tendencia para emissões 
excessivas e dahi inconvenientes. 

A comertibilidade é unicamente .um nieio 
pam ·um fim e esse ê a co11starite igualdade 
de valor entre a. circulação do papel c a. Jo 
ouro, afim de que o ")U.l_)el-moeda preene!ta. as 
mesmas fuacções em ~u:,tentar o cr·erJ ito, 
manter a mesma extenção do transacções e 
sustentar a . me.::;m.a . ese<tla de preços, como si 

a eircnlar;ã.o fos~e metallica. (.Apoiados gc-
1·ce.~. ) 

Si a:;;~im e. como e•itnr o inconveniente do 
c~xces~o ele em is;;o.-s q nawlo o papel é :-,bsoJu. 
ta mente i neonnrthd e a~ prii:lí;iras depre
ci::~ç:ões ·rie:·<lm J[lgo Ct'•llYencer· a todos quo :1 

sua incotlYer:>ibUidadc estava dt cret:tda. por 
longos annos '? 

A Jn·iori se púi.le, pois, a.!lirma1· que lloure 
exce:;~o. 

:\fa.s um dos maiore~; inconw~ nientes d.; 
mna circul :ção d0pr·ecimla. é a. illusii.o qu~ 
dlt~ Cl'cn. :w,; espil·itos uwsnto superiores cOi!IIJ 
o do 11ob!'e deputado, porqucaugmcnt<wdo c~ 
preços elb propria e~ümul:l. a. ci!'cu!uçiio c o 
publico c assim enga.n:tdo p<!la. :tpp:trencin. e G 
incapaz de comprehr::mlcr que ha. exce:;:"o <!(: 
circulac:ão deante da retr~c\fto do numera· 
rio. retrncç-ão devida como em no:-;s·:> ca~;o ma 
que exige-se pe!n. C.elJl'eeiar..~ão o triplo da 
moecta em circnhlç:io p:tra. a acquiskilo doõ 
mesmos protluctr -s e :J. re:d!~nção dn.s mes:~:as 
transacções de antes. ( Apoimlos e apartes. J 

E:>te exces5o revl'la·se, po!·ém, claramente 
pelo agio do ouro que mede a. depreci:J..<,~:.o thJ 
ll<'!-pel. 

>o processo, pois, unico possível é reduzi1' a 
circulação para uimiuuil· o agio do ouro. 

N'iío conhe~o outro. não me constn. que eco
nombtu a.l~um irt'\iquc outr:1 pt'Ovidencia. 

Vê, pois, a Ca.m:n;a. que :t Commi;;siio de 
Orçam~;nto tinha de p1·ocurar novas fontes rle 

receita. tinha de cstml<Lr u.m. meio qualquer 
de augmentar a. renda. 

Estudando a tarif'it verificou que ella não 
estant de accordo com a deprccht~;~ii.o da. nossa. 
moeLla. ve:r·rricou que ~endo fixas as razões e 
ealcula.f!as ao cambio ~:c 24 o;; valores dos 
generos tarif. ,do:;;, o fisco era pre,i udicado 
porque os direitos l:olJrados nã.o represen· 
tavam direitos na razã.o estabelecida e s im 
direitos a razão mui to interior, às vezes :1. 
mer,a.•1e e mesmo menos da metade da razão 
estabelecid<t. 

Verificou que impiricamente se foi pr·ocu
rando corrigir esse incon,·eniente com audi
cion::..es que vieram r1ifliculta.r as avuliações 
e complica!' os caJculos augmentando o tm-
balho das coníerencias. · 

O que fazer para acabar com isto~ sem 
duvida a.ttende1· á depreciaç::io da moed~ c . 
pa_:;;~ar os valores dos ·gener: ,s - 1:~ritado3 do 
c:.1mbio de :M J?a.!·a o cambio de 14 e tinificar 
as taxas existentes. A~sim. a commis5ão 
prop0e o cambio de 14 que, ·como média de 
transacções. talvez s~ja tttl•pia}xtra o anno e 
que 1}01' isso é a.md:• tavoravel ao commercio · 
e supprime osaddiciomes de 50 e 60 "/o con· 
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~er·vamlo todos o:.; m<~is pn.r·<J. ni"io onerar de- 2\!as. Sr. presidente, procurei estudar esta. 
mn.siadamente o cont.rilJui11te. o consum:dot·, que:>tii.o e nfto me convenci ainda da. oppor
Pmtim, que é quem vae pagar em ultim:.. tunid<ule ~~e sua applicação sem que certas 
a.nalyse. (Atoiados.) · medida~ preparatorias sejam executadas. Em 

A monarchia tinha:;:, tnrilh. ao cambio de primeiro logar a providencia lembrada já. deu 
22 porque em ,2er::~. l era e~se o limlte mínimo miw resultad.0 entre nús. sendo o governo 
d:~s depres.'.iics e p:n· is~o nunca o Thezouro obrigado a disvirtual-a e depois a suspen
cra. le~ado ; o governo pi·ovi>:or!o ndoptou o c.lel-:1 . 
r:~mhio de :'4. porque acreclitn.va que elle não Em segundo log-ar a no.,sn. l'eceita e quasi a 
rle:;cer·ia aha.ixo de:::se limite c imuortaria i~so importação ; para cobrar esta em ouro _as _ 
no inicio do no\·o rcgimon em di"minuir im- taxas deverão ser interiores ás que temos·:E>~ 
pr·stos. mas quando ha. tros annos temos a nesse caso não ter-iamus recm·sos para. pagar 
taxa de lO e ~. como conserv<W a tarifa 2(5 partes de nossas 1lespezas._porque esse ouro 
a 24 ~ não nos rorneceria recursos para isso. 

Vê. pois, o nobre deputado pr:-la Capital Com efli~ito :pagnl-as ao par- era impossível ; 
Federat que :~ providencia 1embr·ada não se pagal-as ao cambio do dia, si o cambio não 
l'l~duz :-:ô a um aug-mento àe impostos. E' subisse. a providencia nada. adeantaria; si 
unm providencia r·acional. inte!lii-=ente e que subissn a cal! a ascenção, baveria um pi·ejuizo, 
Yem int!'oduzir siruplicida<le nas nvalin~:ões nm de(ic:t _para o Thesouro. 
o que é sempre '1e gt·ande utilidade ao Por outro lado, no momento presente, n.p
cowmcrcio e ás repartições aduaneiras· plicat· a providencia para as taxas actuaes, 
(Apoiados.~ quando a moeda esiit profundamente depre-

De todasquantn.s pro•irlencias a commissã.o ciada, era. •. ugn1entar espanto::amente os im
indica. e~t.a. se lhe afigura a rn·incipal ; l ", postos, era sobr·eear-rega:- de um modo intole
l\•Jrque nos dá um auf!mento de ~O a. ~3 mil ravel a importação p1·oduzindo a sua dimi~ 
ê:ont".•S: 2". por·qne :mpprime ess·, dinwsid::de nuic:ão. (-4t,oiados ; muito be?n.) 
de taxa:;, addicif•n:,es. ()1.1(' tanto tom. compli- Sei, Sr. presidente. que na. It..1.lia. o pnga
ca,Jo os calculo,- e <, i ffi e1 :lt~l. r : do as conferenci:Js memo dos direitos em ouro foi estabelecido a 
:-:,uamentando mais uma causa. aos desvios r! a da.ta.r<h éroca em que o curso forçado foi in
rerlda.: 3'. lJOrque niio éracionn.l IJUC quando trodm.ido, isto é, de maio de 1866. 
a moeda se d!•pre<:i<.JU. quando todos os pa-
g-a.:n~ntos so1frer;w 1 a cousequcucia drss:Lde- Na Russia. a partir deja.neiro de 1877, na 
1\l'eciação. qt:audo todo~ o::< valorE-s cecres- vespera da guerra do Oriente, Reustein. mi
,·eram. qu:t:tdo para n exportaç,iio e para ns nistro das finanças. teve a precaução de fazer 
t:uitils das estr;\<hs de rerro se n.ttend('l.l a decretar e:::ta. medid;J. de tnO(IO a. segurar um. 
e;:s:t llellrecin.<;·fto. nii.o é jltsto q::c >ó a im- .~1<-ch p<Lra pagamento da. l)ivlda e para com
portar;iio cont:nue tl. ser cobrnd<t <.!ll1 taxas q~e J•rar u material bellico. 
~e applicam a válores c:tlculados n•:o cam!.oto Reustein roi mc~mo além, pois, autorisou 
Jc 2'1. a.o passo que o uegociante faz todo o as Alfandegas a receberem os coupons dos em
seu eaícalo ao c:tml>io uo dia. prcstimos de pmzo curto. tendo assim a pre-

F<ir<L dest:t providencia. JJÜO vejo outra CJ.lle occupaçã.o de diminuir a. Romma. de juros da 
não seja o imposi.o em ouro. A Cnmara não divida a pagat• no estrangeiro. 
tem pa::-:t onde ir: ou uma. ou outr;:~.. Entl·e nós afóra um curto periodo do g-o-

0 Stt. Ar.cnmo Gt; A:->ABARA- Preferia. o verno provisorio, a medi.'1a foi adoptada em 
imposto em ouro. 1867 durante n. guerra rlo Paraguay sub-

h sistinclo apenas dous annos e em 1869 sobre 
0 SR. SERZEDELLO CORláA - 0 no .l'C proposta do VÍSCODI1e de Jta.borahy O Poder 

<\eputado diz que prefere o imposto em om·o: Legislativo revogou-a. 
total ou parcial '? 

De todos os exemplos citados o mais impor-
O Sr:. .. ALCJl':DO GtjAl':ABARA- Total. tante, t\ porem, o dos Estados Unidos. 
O St=:.. SERZEDELLO Colmth-Total: não PO· Quando em 1862 se fez a primeira omissão 

<leria s~:r de (•utr<:t 1úrma.. O impo~to parcial rlE: i5C' milhões em green Llaclts e se estabele
ltão se t:omprehendc, tem to<'os os inconve- Cf U 0 ctli'so tor(:aJ.IJ. estabel~ceu-~e tambem · 
r:ie_ntes do impostn total em 011ro sem ne- ,qne O:'> direitosde imnort.açà? continuariam · 
nhuma. da~s v:·i.ntagens ; desacredita a moeda a ser uar::o, em ouro, como me1o de ter o The
üo paiz. reprel':enta :;:empre falta de fê aos souro~ 0- .numerario n~cessario -pa:ra paga
t:orn pr·omiss'.'•S e n~o tra.z a. vant'lgem de reter mento de seus credores no . estrangeiro. 
o ouro e de fornecer mesmo quantid:J.desuf-
ilciente pam inspirar confiança aoestrangeiro Esta medida t'oi attacada violenta e energi-
e levantar 0 credito publico. camentc como uma. falta de fe por parte 
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do governo que recusava ·receber nas esta- O argumento nã.o colhe. Neste paiz, o 
ções aduaneiras a propriu. moeda que emíttia, o unico que não sabe a occf:~-sião em que pre
mas devo confessar á. Cama.ra que foi. ella a cisa entrar no mercado e o governo- os 
base do credito americano. que foi em virtude Bancos estrangeiros, as casas ba.nca.rias in
delta. que se po\1er~m operar as conversües glezas e allemães sabem de antemão .quer ~ 
dos G "{.,, 7 u;. em lt e 3 l/2 o/ o· daqui quer as de outras praças, espec1almer:te 

Mas note a cam.a;ra que nos Estados-Unidos las de Londres .. quando o !overn~. prects~ 
como na. ltalia pa.ssa.Ya-se do regimen do pa- entrar no mercado e quae, os pa.,amento~ 
gamento em especie para o regimen do curso rrue vae fazer. 
forçado estabelecendo-se uma ex::epção para Esta e que é a verdade. Por mais pa
os impostos de importação. Quer dizer havia. radoxal que seja a proposição, ella é real, 
den.tro do paiz um stock razoa:velde ouro que porque emqu.anto o governo nas proxi
serJa conservado para servir a esses paga- miuades da epoca de seus pagamentos se 
men tos, stoch que não teria de ser impor- prepara para. escolher a. occn.sião oppot·~un;t, 
tado. . .. esta já lhe está. fechada pela especulaçao do 

Entre nós é o contrario. Estamos definiti- merc..'1.do. 
va.mente no regimen do curso forçado ; o om·o o melhor é seguir o processo que adoptei 
não existe; mesmo como mercadoria a sua. quando gove:rno-prc•cesso que deu-me bons 
quantidade é tão diminuta que a. menor pro- resultados. 
cura produz logo uma alta exa.ggerada. . 

Nos Estados Unidos procurava-se com a 
providencia em que::;tão con(;ervar dentro do 
paiz o ouro que existia. em circulaçtí.o e que 
l:ie escoaria si nH.o íüra rt obrigação do com
mercio de adquiril-o para. pagar com elle o~ 
rlireitos. mesmo assim o seu agio passou d~ 
1 09 a 260 e 268 "/ n ! ! 

. Nós o teremos de impo1·tar, teremos na iry
pothese do nobre deputado pela. Capital Fe
deral do imposto total, de 1m:port..1.l-o na avul~ 
tada somma de duzentos e tlntos mil contos. 

O SR. ALce•mo GUA~ABAR.A- Mas <leverão 
see supprimidos os addicionaes todos. 

0 SR. SERZEDELLO CORREA-SE>jana impor
tante somma de 140 r:: tantos mil contos que 
irão pesar na balança. internacional produ
zindo grande desequilíbrio, desequilíbrio que 
só poderia ser reparado com pagamentos de 
nossa exportação. 

A consequencia natural é que nos primei
ros tempos havia.mos de ter uma. verdadeira 
crise -o cambio desceria muito mais, tudo 
subiria de preço e a importação diminuiria 
até que as cousas por força d~ts leis de equili
brio voltassem a condições de ~stabilidade. 

Dea.nte destas e de outras considerações 
foi que a. commissão exitou em estabelecer 
os 30°io em ouro e preferiu estabelecel-os ao 
cambio de 14 o que importa em um pequeno 
augmento de imposto e. confesso. em sub
stituir governo como tomador pelo nego
ciante. 

Não acredito muito na vantagem desta 
:provid,~ncia. :t não ser a doaugmento .do im-

- PQSto embora. em meu espírito ·não tenha in
tluencia. o argumento dos que dizem que 
assim substitue-se, um tomador incerto, que 
opéra quando quer e em occasião vantajosa 
:por um outro de todos os dias. 

0 SR. BELlSARIO DE SOUZA-Apoiado. 0 
proces5o que v. Ex. poz em pratica foi antes 
executado n<t monarchia . 

O SR. SERZEDELLO CoRR.Jh- E' exacto, eu 
segui ne~te assumpto as pegadas do notavel 
:financeiro o Sr. Francisco Belisarlo. 

Por meio de contractos segm·os e cercados 
de todas as garantias eu operava em a.s prin
cipaes praças e oper-ava. quasi diariamente, 
p01s que em meu tempo a. média mensal rle 
nossas necessidades regulava cerca de 450 
mil libras. Pela providencia indicada no 
projecto de lei o Thesouro e substituído pelo 
commercio que pagar\~ o imposto na razão 
de 30 ~;o em ouro ou em camb•aes ao cambio 
:fixo de 14, porque ao cambio p::l.r seria onerar 
immensamente o consumidor e ao cambio do 
dia. deixa.va-se uma incerteza. no valor da. 
-re<;eita, incel'teza. inconveniente e perigosa. 
( Apoiados ; muito bem • ) 

Sr. presidente, e fóra de duvida que o nosso 
meio circulante está. -profundamente depre
ciado, depreciação que se verifica não só no 
agio do ouro como porque continuam com 
persistenciu. deprimidos os cambios estran
geiros além dos limites rlo cambio real, o que 
em parte é fructo da especulação, mas é sem 
duvida o resultado do excesso do papel-moeda 
em circulaç~ão. 

A Commissii.o de Or•çamento estabelecendo 
providencias sobre operaç~ões a. prazo, opera
ções que se liquidam por differença e outros 
não tem a pretenção rle annullara. especula· 
çã.o e o jogo::-- mais sim de cerceal-a. 
,- Em um regimen â.e papel il1conversivel 

isso seriauma utopia. (~-lpoiados.) 
Com eifeito, dol1s sã.o os elementos que 

actuam entre nós como em todas as Praças, 
sobre o curso do cambio. 
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Primeiro : o vn.lor com Pilra.rlo de ambos os 
meios circulantes que t.eein de,;ct' permnta.dos 
na negociação cambial ou a condição relati-;a 
(ta circulação de cada paiz, segundo a somma 
comparada da moeda que tem de ser re:net
tida .. de um p:l..iz para, outro: por qualquer 
mot1vo que se.Ja. 

As v<J.riaçües do cambio ren.l teem limite:; 
certos nas despeza.s ela remessa. do metal pl'e
doso ;as docambionominalpodem sm• illimi
tadas porque illimitada pó·1e ser a deprecia
ção do numer·ario de um paiz. 

E quando a circulação é de pêt])el inconver
sivel quer do Estado. quer banctLrio. compre
hende-se que as fiuctuações cambia.es não 
tenham estabilidade. prestando-se então a 
tod:l.S as condi<;ões do jogo e da especulação. 

Sim. Sr. presidente, entre nós esse jogo e 
cs~a especulação é tanto mais facil quando 
quasi nilo existiado ouro no mercado. não 
sendo as nossas differenç<ts na. ba.la.nça in
ternacional cobertas l)E'la. remessa do ouro, 
todos os pagamentos no exterior se fazem por 
meio da lettra. do c:.mlJio. 

Ora., o pt·cço da. lettra do cambio como 
mercadoria depende de tlous factos. 

Primeiro : do valor do meio circulante 
no logar onde teJn de e.ffectuar-se o pag~a
mento, comparado com o valor do meio cir
cula.nte do logar onde são vendidas ou sac
carl:ts. Segundo: das leis gemes do mercado, 
isto é, das rehtções em que se acha a offerta 
das lettl'a:> com a procUl~<1 no mercado onde 
sito sacea.das ou negociadas. 

Ora, a primeira ~tnsa entre nós está á 
mercô do boatos. noticias alarmantes. da 
ordem interna, da paz externa e dos recursos 
tla União da base do seu credito. base que é 
hoje só a importação 1JOrque tudo arr~tnca
ram·lhe-e isto tudo se presta. ao jogo. 

A segund<t c:wsa é tambem passível na in
fiuenci<l. tio jogo e a Eille se pr0stn. porque 
quer '" borracha. quer o ca.f'é teem époc<1S 
proprlas de exportação: como productos r1o 
solo. são incert•>:S em sua. qu<1ntidade, accres
cendo aind<t a. irregulari<lade ·.~om que se traz 
ao mercado do C<tt'é pelas difficuldades e 'irre
gurarida.de no transporte. 

O nobee deputado pela. Capital Federal achou 
hoa <t proviclencüt sobre o imposto das oper:~.
ções a prazo~ mas achou diminuta a quota. 

Peço licença 'Para dizer que tratando-se de 
uma p1•oviden.cia nova, cujo exito ee :lJiigura. 
<1 alguns duvidoso, não era prudente, em 
uma verdadeira experimentaçü.o, adoptn,r 
logo uma 't<1.xa elevada, (.Apoiados.) 

A com missão julga, pois, acertado caminhar 
com prudencia e sem precipitações.(Apoimlos.) 

Sr. presidente, não pretendo responder já 
aos ora,lores que com tant<>. proficiencia se 
teem o: cu;_:~ado do assumpto. 

Em mtra occasiii.o, depois d.e ouvidos os 
meus '.:oUegas sobre as en1enda.s, depois de 
discuti• las estas no seio da com missão e estu
dadas ,!om meditação e repocso, eu virei 
trazer ·, ca.mara. a minha opinião e o juizo da 
Commi são de Orçamento. 

Ante·:, porém, de fazer à apreciacão sobre 
nlgum: ~ oL,set'vaçües de caracter um tanto 
gor<Ll nit:1s pelos oradores que "e occaparam 
do orç- tnvmto, seja-me i.)ermittido agradecer 
elogias a.:5 referencias honrosas feitas ao tra
ballw ( <t commissã:o e á pessoa do rela.tor da. 
receita. 

Es~e:: elogios enchem-me de desvanecimento 
porque encerram um ponto de justiç;a, e 
a.quell<' CJ ue se refere <LO esforço da Comnüssã.o 
de Orç;:.monto pi11'<1 corresponder ú. confia,nça 
da Cantar<•. 

Ella. não poupou tempo, estudos, consulttt 
a to: la;; as fontes competentes e nesse sentido 
o direc"or das rendru; do Thesouro brazileiro, 
cotave. pelo talento, o Sr. inspector da Al
f:Lndeg::t, funccionario zeloso e dos mais com
petent~~s que po~<>uimos, o Sr. dir·ector dos 
Teleg:r::tpbos. engenheiro que faz honra ao 
Brazil. fomm-lhe auxiliares prestimosos e de 
valor inestimaveL 

O trabalho, pois, é realmente o fructo de 
muito estudo e :.lo desejo de bc1n servir á 
Republica na glorificaçü.o do nome desta Ca
mara. (.4.poiaclos, muito úem.) 

Sr. ,)residente, o nobre deputado o Sr. Me
nezes Pratlo, que discutiu o as:;umpto sob um 
ponto de vista. ~eral, com clarez<t e comp~
teucia que lhe reconheço, formulou um elog10 
e uma censura ao relator da comnüssão. 

S. Ex. acha o tra,balho di!!"no dos maiores 
encomios, faz suas as opiniões dtt commissão 
sobre o nosso meio circulante, a. doutrina 
enunciad:~ e verdadeira no sentido rigoroso 
da scicneia. mas a càmmissão se contentou 
com t1.ssegura.r o equilibrio :lo orçamento, 
deixando de indie<tr providencias p:trn. Ya.lo
risar •) nosso papel. 

Sr, presidente, o nobre deputa<lo la tora 
em equivoco. A commissão 'Propõe um orça
mente onde haverá um sa.ldo de mais de lO 
mil Ci ntos e a.conselha · que nsse sn.ldo seja 
applinr1o a.o resgate do pttpel-moeda e si con
tenta.-3e com o equilíbrio do or,:a.mento é por
que ~·t conseguisse isso, ella terin. 'Prestado o 
maior serviço <t esse pai.z, serviço tii.o grande 
que immortalisaria o seu nome e operpe
tuari<t n:t gratidão uos braziletros. 

Infelizmente o equilíbrio do orça,mento não 
se faz de um jacto e o trabalho e upen:.1s um 
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p~·imeiro :pa.sso que ficará. perdido si niio 
houver coatiuuid;~ de no mo~mo pen;:ameuto 
e n. energi~'· p,tra. CO!'Ut' de~peza::; e 1itzeJ' eco
nomias. (Apoiados.) 

Sobre o imposto de ca.vit.içiio que S. Ex. 
ap r-esentou, em outra. occ:~.::;iio uu o :tprecia
rei deviàamente e o 1 ne~-;1no de\·o dizer :\s 
emendas do l1•)0l'ü deputadü pela Ca.pii,nl Fe
der:ü, que pl·ocuJ·ou com o sea "'t:Wdo n.u
xitiar a commis~ii.o le:nbr:m,'o providt•nci:"l.s 
que revelam como S. E:c tra.b::l.!ba. e se es-
1\..r ça. em bem s~r•·ir- o pa.iz. (.Apoiados.) 

O illustre deputado po1· :'llínas. o Sr. Fran
c isco Veiga, cujt>. }Hünvl'a é ac:tta.da e ouvida 
c:\m a.ttenção, L)ccup·)u-se !lo orçamento em 
dous pontos. o imposto que tem o titulo de 
sahida e o imposte do fumo. 

S. Ex . prew'endo-se :1. Com:tituiç-Ií.o. acha. 
ambos o~ imposto.; inconstituciona.('s c prefere 
mesmo o dc(ic•t ao n.ugmento dn. receita. por 
um processo quo não ~eja. regular·. 

peso exncto. ei:c., e só depois como producto 
aqui m;mufi:tcturado e que eile é exportado. 
Quan•~o so pensa que em outros ))aizes é 

prohibidn. a exportação de ouro a não ser 
a.:noedudo: quaudo se pensa que todos os go
vernos teem sempre immensa.s tEffi.culdade:> 
pa.ra eYúar qne o ouro de suas minas seja 
expor1ado para. fôra do paiz, não é muito que 
a l.Jnião crie ume1. pequena taxa. sobre :t :.a.
hilla de mercado1'ia que é monopo!io de muitos 
go;-ernos. (Apoiados; upa1·tes.} 

Sobre o fumo S. Ex. n::io tem ab5oiutamente 
razão. 

O impo.sto de consumo é constituc'ona.!, •• 
Uniilo o tem cobrado e deve continu:.w a 
cobrai-o. 

O que a Constituição diz no a.rt. 7" é que 
a U1Íião súmeute :póLie tax:u· n. importttção. e 
no ait . '3·• que sómente os Estarios o podem 
f'l.zer para a exporta~·ão. 

No art. 12 deu attribuiç-ão á União c aos 
Vejn.mus o argumento de S. E:c em rel:t<:.ã.o Estados isol:l.da. ou cumulativamente de cren.r 

it taxa de saltida.s. Apresso-me a de1:f~tzer novns taxa.,; desde que não contmriassem _o 
um engano e acorri::,rir um err•) ·le.impressi:i,o disposto nCts arts. 7" e g.o e o artig-o que exige 
qu~ em parte justincn. o equivoco do S. Ex. livre tra.nsito uara as mercado-:.·ia.s de ur.1 
pelo menos nesse pJnto. Est:tdo para o outro por onde tenham de ser 

No titulo-sahinas-onde se lê : e sobre exportu.das. 
a importação de ,(!enerns não sujeitos á ex- Onde. JlOis, o nobre depuüv1o encontra 
portnção dos Estados-deYe ler-se : e sobre a disposição ve.-:ando o imposto de consumo~ 
exp·:Jrtaçiio de geueros n~o sujeitos á impo-
Si(;.i'io dos Estados. Pelo contrario, n. Constitui<;iio r~conl).ece 

aos Estados o direito de o impor ao consumo 
Sr. pre5idente. h•t um certo numero de dos g.~neros esLrange!ros importados. apenas 

generos nií.o taxados })t'los Egta.dos e cujn. ex- exige que s<>ja o imposto restituído a União. 
p:n·ta1;ã.o se f<\Z pelo Disr.ri.r!T.O Federal e n~.o 
(!ncontro consa al :..mma n:t constituição que Si. pois, o gcnero produzido por tJm Estaào 
n ':de it união a cobran~a desse imp'-sto ou ti v~:· •\c _ser . export~tr~o para o exteri_or. a 
que rlê n. :~.ttribnição no Districto Federn.l de Unmo n:w pode tr1~utar-o : m:;s. s1 elle 
cobr:ll-o salvo :>.i quizerem equipanr p:u':l. en~rat· em .consumo. 'Pode fazel-o so o~ cum:l
todos os eiTeitos 0 Di~tricto Fed~ral a.os Es- htwu.m.cnte com os Est3.dos. '>porque _1sso na? 
tado~. o que ~cria evidentemente inconsti- co~~rart:t o final do ;trt. 1;:.,:. que so veda. a 
tuciOO(l.l. I um:to ·~taxo. sobre n. exportuçao .. 

Desde. pois. que 0 gcmero ao snhir do Dis- ~~ ? 1~1posto de co~_sumo do 1_u,mo fosse o 
tricto Fed.~ral. sem tt•r sido taxa.do em sna. act rot, to~se ?ma e~pe~Je de ?:tr~enn., o nob~e 
exportação por um 8·t..-'l.i!o ni:io p<)de e não deputado term, razao. mas . etl~! e uma espec1e 
dE-ve !'a,hir line de direitos. á União cabe a de sello-ell_e reca.h~ sobre o conlmm•J no 
cobranç:• ,]0 imposto ,,:t s·tlüda. loga.r onde e consum1do. 

O Sr.. F Rt-.?\Cisco Yrnr•.\.-~Ias o nuro paga 
em. Minas, logo nii.o ;:úde fi·~ar sujeito a esse 
imposto. 

_O Sa. SERZEDELLO CoRRl"cA - Realmente 
para o ouro e paro. iJ lli:unante a questão 
torna-se um pouco delicad::t pol'que u:tgam o 
imposto ele e:xportae<'io~e o . imposto~ cobrado 

· ~m Minas .; .· mas. Sr. presid.entc, todo o ouro 
que vem de Mina.s e r1ue nii.o é ntilisado 
nesta Capital vae á Casa da Moerla onde 
sotrr·e a barragem. o preparo para o · a.moe
damento, ·.·. o calculo de seu quilate, de seu 

O Srt. PRESIDE:-<1'E-V. Ex. já excedeu dn. 
hora ha. muitt' tempo. 

O SR. SER7.EDELLO CCIR.Rl~A.-Vou concluir 
deixa.ndo para mais tu.1·de ;~ ~~preciação de 
our.ras emendDs; m:ts: ao termina.r, seja-me 
licito clw.mar a attenção c1a Camara para o 
0:-çamento da. Receita.. · 

Este é o orçamento do imposto. este e o 
orçamento que mais interes:;;a o povo, que 
mais interessa o contribuinte. porque elle 
tP.rii o (tireito de :;;aber porque se vae exigir 
delle novos S3.crificios, porque se vae traze1· 
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nov~s on~s ao seu lar, _:'L sua vida c novas'! Dnhi a emenda quo ,, orador propõe e pela 
attr1bulaçues a seu esptrlto. qual o assumpto tem àc se:· immedi:üamentc 

_A Ç_amara deve, pois, voltar todasun. atten- ~isc~tid~ e vota~() dentro do periodo normal 
çao para este orçamento. e que os eJocrios á. <.as :sessoes, queepara cada Cumaradequar.ro 
commissão se tra.duzam na. realiclad~ efii- horas. Resta aos Regimentos dbporem por 
ciente do voto consciencioso, pondeJ"ado e qua11to tempo cada orado:· pode uzar rla pu
digno. (Apoiados geraes. r.wito bem. o ora- lavra de~tr·o de> sa~ 9uat!'O horas. Deixay
dor foi cal01·osamente f'elicilado peios seus lhes. porem. o arbJtrw de alongar as dJs
collegas.) I l!ussões, de prolon;;ur a:; sessGes, de adiar o 

1 assumpto - é inadmissível. Os Regimentos 
Fica a di:;cussão adi:-vJa pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
I são obras da.s ma.!orias de momento, variam 
de Camara a Ca.mara : e necessario. em as
sumpto tal. dar mais Íi:x:i•~ez. De resto, é a 
regra que em assumpto de tal magnitude o 

E' n.uuunchda a. continuaç·ã.o da 3" dis
cusssão do projecto n. f.l6, de 1895, regulando 
o estado de sitio. 

p1·ocesw parlamentar fique consignado na 
Constituiç-ão ou nas leis. E' assim que o veto 
tem um pt·ocesso constitucional e que todos 
os tramites regimentaes da. re5:ponsabilidade 
presidencial estão prescri1.tos na. re5pectiva 

O §r·. ~'Iedeiro~ e ... ~lbuquer- lei. 
que vem justifica.r em poucas palavras A segunda emenda que o orador a11resenta 
duas pequenas emendas. é muito mais importante : t1•ata-se do exame 

A primeira. é uma questão de det::.lhe. que elos actos P!'a.ti~tl.os pelo Pode~ ~xecutivo 
seria naturalmente resol'ddu pelos Reui- dmante a 'ngenc1a do estado de s1tto. 
mentos das duas Carnaras. mas que. em tem-I Na Constitui~,~ão nã.o ht~ em artigo a!gum 
pos anormaes. deante de minorias facciosas~ 'ciausnh expressn que obrigue o . Pl'esidente 
ou de maiorias dispostas n. porem obstttculos r1a. Republica a sujeitm· ::;cmelhantes actos it. 
ao Poder Executivo sem. comtudo, tomarem a.pprovaç~o do Congresso: o nrt . 80 ob1·iga-o 
a responsabilidade dos ~eus actos. -poderia. apenas «a reto.llt1' írwti.t1ltntlt)-os.., . Foi pm· isto 
constituir por si ~ó a distribui(~ão de toda a 'I que o illustrado <leputa.do Leovigildo F.· il
l~i. ora em discussão. gneiras jiL sustentou a idt)a de que a appro-

Com 0 Congresso em funcções, compre- v-aç.ã? ~u :epr_ovaç,ão eram de~necesSt~r~as. 
hendc-se que, si o Poder Executivo pr·ecisar 

1
. A ~dea e de_t~ns~Yel. Mas a. praxe (pot.s r1ue 

ua. decretaç~iio prornptn. do e5tado de sitio, é mfeltzment~ .1.a ext:;tem pra~es ?-, resper to .de 
necessario que ella. sPja dada ou negada esta~o de s!tw) . t.cm estauelecJ• o que, s1 o 
immediatameute. Pre~t1dente e obl'lgado a relatar os :;eas actos, 

. _ . essa. obrigação i!t:ve ter al~um fim e esse fim 
Pelo Regtmento _ a.ctua.l, que .nao cog1ta do só pôde ser a approva.f~ii.o ou reprova~ii.o . 

caso. essa. dee~·etac;ao demandaria pelo menos . . • . . . 
quatro discussões nas tluas cama.ras. Chega. porem. :1 ;~ez do omdor ~nqu1.r1~: 

para que approvaç:.:.o ou reproYar.~ao smao 
para ver si o Presitlen r.e deve ou não ser· pro
cessado 1 Não se "eem outros mo ti vos. outras 
vantagens na medida. Nesse caso,-e e ahi 
que interuem a emenda. do orador-não se 
comprehende o que tem a ver o Senado com 
approvn.viio dos actos cornmettidos pelo go
verno durante o estado de sitio. 

No Senarlo, o Reg-imento não trata do en
cerr<~.mento de discus::::ões : uma pequena 
minoria pôde, portanto, alongar inllefinida
mente qualquer debate, tornando assim 
inopportuna a medida. 

Na Carnara, dado que ~ó se pôde encerrar a. 
discussão quan<lo sobre o a.ssurnpto 1hlla.ram 
dous oradores,-rlous oradores podem-se en
contrar que proposiulmente alonguem-se 
por horas e hor·as, tratando-se aliá.:; de uma. 
questão em que os :ainutos podem importar 
no triumpho ou nt1 derrota de uma. sediçã.o. 

A commissão previu em parte essas objec.,. 
ções, tanto assim que estipulou dever a de
claração de

0
sitio t er apenas uma discussão. 

Não e, porém, bttStante. Pelo seu C3.rn.cter 
de urgencia. é preciso q :;e essa medida possa 
ficar complsta em ambas as casas do Con
gresso dentro de um dia-ou para ser conce
dida, ou para ser negada. 

C:1mnr:~. V. VI 

Os documentos (diz a lei) teem de "\'ir á Ca
mara.; etlta depois r. e exn.rninal-os. ou approva 
ou reprova os actos. Si reprov11. deve ini
riar o processo d.o Presidente.-o que e a.ttri
buição sua, privativa. Si a.pprovn. , o que 
vã.o os documentos lazer no Senudo? 

Pouco ím.porta. o que elle . possa. resolver. 
Si tambem approvar, não faz ma.i~que con
firmar o q ne decidiu a. Camara. Si reprovar 
-que sancç~ão tem es~e voto. uma .vez que só 
a Camara. póde caber a iniciativa do processo 
e tt Camara. acaba. de affirmar.o seu appln.uso 
aos netos que o Sena.do reputa cl'iminoso '? 

. iS 
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Objectar-se-lw. que o Senado p(lcle ver do
cumentos novos, <1Cl1a.r crimes incditos '( 

Não; porque os documentos •til e clle exa.mi
n;u· teem de ~ransit<1r 11rimeiro pehc C<"Lmarn.. 
De m:ti.s, com}Jl'ehentle-se'lJt'm que o voto em 
i,al caso tem um cnr~:cter essent:ialmente po
lií,ico ~:~ que, exa.mina..i'.~S - Cl:i acw;;: (•m uma 
:\.SSCI\\ l·léa. de 200 l'C]ll'csen.hmtes t.la. N:.tf,'.<ÍO. e 
1mpossh·e1 rtue todos os pon1os bons ou mão~ 
não tenl1am sido ;1rguidos, debatidos, exttmi
nados-a.mt~s t1e irom })ara o Seuaclo. 

em ambas as casas do me-::no, como materia 
m·gentc. prer.eriwi0 qnalqu•'r outra e teri~ 
n.penas u mn. só discus~ii.o. encelTo.Lla. dentt·o 
do prazo normal ela s:•ssi.io em que for l:nce
tada. 

'\ discu%ão na. segund:1 Ca.:;a, do Cong1•esso 
sera ~penas um pro!ongnmento de agitação 
perfeitamente inutil. per·/eitamente e:>tcril, 
sem sa11cção pra.tictt _ 

Si por a.caso algum sena.dor soubesse qu;ti· 
fJ.Uer facto criminoso nã.o discutido pela Ca.
mn.ra, não preci::av;1. esperar a analyse dos 
netos do estatlo de si tio_ 

A qt1alquer tempo. polleria levantar n. 
accusaçiio , que seguiria então os h•n.mites nor
maes maw:ados n;t lei n. 2i, üe i de janeiro 
de 189:!. 

o voto collectivo uo Sen:tdo na questão do 
sitio não daria nent mais nem menos valor 
efrecti,·o "- ess3. accusa.ção. 

E' para. supprilnir es~it compli.car::I.o inutil 
que o orador mamht á .Mesa sua emendo.. 

Ella não fere à Constituição de modo al
gum. Examimtdas todas a::; dispo:'içõe;; que 
tr:Lto.m do assurnpto, Yê-se que o n. 21 Llo 
ar·t. 34 dá a.o Congresso a n.ttr· ibuh::'io de con
cedet·. ne:.;ar on suspen<t<:\r o esta.r1o J.e sitio 
petlidu ou decretado pelo Executivo. i-'ar<c tal 
medida. assítn como para <t dccrc,tação por 
~U<t J1P0j)l'Ít\. inichltivn._. C hem d·~ ver que ~ií.O 
nel!ess:tl'ios os tl'es r::tmos do Poder· Legisla.
l.ivo, Camn.r:t. Sr~nado c Presidente. 

A e1nenda cl<J or<~.dor nã.o atter-a tal cousa. 
O 11. 15 uo art. 48 na.•Ja t8m c;~rn es:::e ponto 

de ~ísta. O§ 3' do art. 80 nii.o ralla. como ji\. 
se vi~. em approv-n.r;ão ou reprovn.(:ão e si.rH 
em suo pies exposiçü.o. Mn.s si ei;Sa oxposi~ã.o 
deve-se u.tlmittir como ~uhentenclendo ap
plauso ou contlem nação. é Deces:;:u·io consí
uQl'a.r (l que clispi:em os n.vts' 53 e 54 da 
mesma. Constitui(:ão o ,1, lei n. 2í sobre re
sponsn.bilidat.le presidencial. 

O ora.dor snggere ao espirito do se11s cal
legas esse ponto de Yi:;t;t e excusa.-se de nã.o 
insistir. (ilíuito Z,em.) 

·São liil.as, . apoiad<tl" e postas conjuncta.
mente ep discussão as s~gui.nte;; 

Eiilenrk!s 

Ao projecto n.9G l1e 189:): 

Substitua-se pelo seguinte o§ 3·;::do art. G'': 
Tendo cessarlo o l~st.adc; (le sitio por n.cto do 
Poder Executivo ou pela r,erminação do p1·azo 
ou ainda. ser;do snspen,.:o pelo ü1ngresso, a 
Cn.ma1•a., examinando to,tos os d,)cn:nentos e 
infol'm~tçiíes ofYer·ecid as pelo ?ode·· Ex:ecur,i vo, 
verificat;i si. houve ou ni'.o violaçfio da Con
stituil)i.iO ou ela presente lei. JH'C•lllo~·enclo no 
pr·imeiro c;t,;o ;t responsal1ilidaúe de quem de 
direito. 

Sub.3t.itun.m-sB no § 5" elo att. 6", as pa.la
vras-na. C<l.mara-por-immedi;.~.tamente-(~ 
-ca.d:t um dus rn.mos uo Congresso-por-a 
Camar-a .. 

s. R.-So.la das sessões, 4 do outubro de 
1895.-Med.eiro,;,; .rtlbWJl'.<:rfJHC. 

O §t·. Seb.a~~iào de 'fLAacet·d:.\. 
cEz que o pr·oject:.~ elaborado pela. Comrüissão 
Especial para r:)gular o art. 80 d;t Consti
tuicão obedece u.os p1.'eceitos •lesta.. conciliando 
os dil'eitos individ.uaes com Oi; interesses de 
ordem publica.. 

:Não quer 1iliar-se ;~ csf:oln. on systema que 
::;e <11f;tste ela. lei ['t;ndamental, dos prindpios 
iJUu devem reger todos os povos .liVl·es. 

Nn, cmer~encin de um<", n.ggressiio estr:"Ln
geira on co:nmo~:ão intestina. n. a11toridade 
deve sel' armach de tod.os os recursos para 
rest<l.belecer ;t ordem ; lll<'lS os cidadãos nã.o 
devem ücar ex:posr.os n.os cap1'iclio.3, aos alJusos 
do gm-el'no. 

Tem ouvido qualificar o projecto de ;tnar
chbtn. ao passo que outros depmados enten
dex.il (jue elle 11\trn:passa. os limites constitü
(õ!On<\es. permi t.tindo o c•Jn!isco. 

Na 2' àiscussã.o elo pr·ojecto fez ver (Jue o 
estadü de sitio, a que 8e ret~re o art. 80, nã.o 
se conl'unde, por sua. n:üureza e por seus 
limitl.'S, com '" suspens;í.o do haúeas-cortJus. 

O estado de sitio é mn.is a.mplo, compre
hende todas as :;-:n·ant.iasq ue afiectilo tt ordem 
publ\ea.. 

Qun.e:> ;).S gar;t!lti.as que se suspon.r1ero. con: 
a decl~raçü.o rio estado de sitio? O§ l" do 
m·t . 3" · 3$ espe::ilica: sii.o todas ns concer
nentes ã.liberda.Je individua,l, O.t• domicilio (lo 
cidêtdão e ;·~ proorieda•lc. 

SulJstitua.-se pelo seguinte o ~ 2:' do art. 1": 
A i·esoluçã.o do Congresso será. .. conshl~rarla 

Lê disposiçõês das Constituiçõesdai:Iollanda, 
Prussü"L. Austr-i:t, e Hespanh:t. que mencionã.o 
as g<tt•antias que l)Oéfem ~er suspensas;qu.ando 
:1. segurança do estado c circumstancias 
extraorrJinarias o e;igi1·em. 
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Em que casos o estado de sitio póde ser espionagem, sedução r1e praças afim de deser
deciarado pelo Congresso ou pelo Presidente tarem para o inimigo, e penetração nas for
da Republica ? talezas pelos loga.res deü:lsos. Conseguinte-

O projecto tr<ttou de deixar bem claro este ment~, a lei privaya-os dos juizes ordinarios, 
ponto. P?r_qu~ elles ll:ww.m _ tomado o ca.r:wter de 

A • «llllmlg'OS». 
u~e a er~end~ ~o nobre deputa•lo p~lo Pr- No art. go autorisavn. 0 governo a uzar de 

a_ Y •. o Sr. Anr~ro.de Abreu, e_ob~erv,t. que! medidas prevent-ivas, ütze_r sahir dos l.ogares 
nao da u~a ~oçm? d.~ «commoc;a? m:estma,., ·em que «:t sua presença fo:,se perigosa», ?
da p~~t~_rbaç;o>:d~ of._dem ~~t:rn~ que torne todos aquelles que tl.hi nã.o tivessem •lo_mict
neces~aua a ~u~pen~ao rlas ,arantras. ,lio, e mesmo os que tivessem. si a nece;:;s1dade 

O projecto exige que o movimento, a pel'-l das operaf;ões milita.res o exigisse, e «SÓ em
~urb:~ção, sejtt grave e extensa, e que sejam I quanto flurasse essa U1lcessidade». 
meffi~azes os m~ios ordinarios p:l.l:a debelai-a, os paisanos que commcttessem outros cri
detnc;,entcs ou unpro.ficuos os meros communs I mes der~ri•los nos §§ _l". 2", 3'' e. 4", ~~riam 
de se,urança. presos e .Julgar1os na forma da le1 n. :Jli2, de 

Cumpre que o perigo seja imminente, que 112 de julho de 1850. 
a auto1•ida_d~ publica não possa c~nj~r~l-o Ora-esta. lei declarava. quo os juizes muni: 
pelo exerClciO regular de suas attr1bmçoes. cipaes tinham competencia para o J>t'Ocesso ~te 

Observa que, em face do art. so, é inad-1 pron~ncia. i~clusive: d~julgamento eram m
missivel a distincção do estado de sitio poli-: cumbrdos .JUizes de dtretto. 
tico c estado de sitio militar, feita pelo Sr. j A declaração 110 estado de sitio não suspende 
Leovigildo Filgueir<tS. · 'I o impel'io da Constituição. não confere ao 

Aquelle artigo equiparou os dous factos- Presidente_ da Republica a faculd~de de de: 
aggressão estrangeira e commoçií.o intestina J cretar ~ ler_ m~r~ral: sus:pendem-~e a_~ena.s a.=> 
-par<"l.ligar-lhes os mesmos e1l'citos. i garanttas II?-cltvtdmt~s. mc?mpattver.- ?Om a 

. . 1 ordem publrca, L~ nao a le1 fundamental, os 
Uma ~e1 especral qu~ ~OI~mettess~ o pro- 1 poderes que ella estabelece. 

c~sso e_Julgamento dos l_Il~IvHiuo~ detidos n:t i os que atnrmamque a creação dos Tribu
vJg~ncw. do . e~tado d: _s1tro a. _T_rrbunll:es es- i naes de excepção para o julgamento de todos 
pecraes, a .JUizes nuh.tar<éS v1r1a sacrrfi.car o i us indivíduos implicados nos acontecimentos 
pensamento_ cor:stituciona.l. alterar prorun- i que determinaram 0 estado de sitio, é uma 
clamente o JllStltuto et·cado pelo art. 80. I conscquencia, necessu,ria deste, querem im-

Diz o orador que, pelos arts. 7i eGO letra I 
1 
plantar disposições que nlí.o respeitam os 

da Constituiçi"Lo, os crimes militares commet-1 princípios consLitucionaes. _ 
tidos por militares são julgarlos por Tr·ibu- : Seria transformar a suspe1;1sa~ de garan
naes ou juizes especiaes o os crimes políticos :tias, que é um recurso constüuc10nal extre
siio ail"~ctos ao conhecimento dos juizes ou~ mo, que se inspira na lei de s:tlvaçã_o pu
Tribunaes communs. Portanto, os crimes po- ; hlica, em um apparelho de oppress<tO ou 
liticos não são equiparados aos ct'imes mili- : tyrannht. em uma ameaça às liberdades pu-
tares. A unic<t excepr,:ão ã. disposiç:ão consti-~ blicas. . . . 
tucional que manda. snbmettm· os cid:tdão~ aos De que natu-reza são as medtda~ _amortsa-
seus juizes na.turaes é a. do referido art. 77. das na vigencia do estado de stt10 ~ l\lera-

Nã_o existe motivo nolitico p·tr·1 su 'l)entlee, mente administrativas ou policiaes. ~ão se 
• ~ ' ' ' "' · I c'eve·confurrdr'r ., acr·'io ([O I>oder Pubhco com a acção o cur3o reO"ular da 1'usti 'a ordi- ' · _ . . '~ '' . 

naria ' " · ~ 1 n. acçtLO dos.)utzes e Tnbun~es; aquelle det~m 
· · . _ . . li ou clesterra., uza. de medtda.s de excepçao, 

A emenda do !:i e. Ferre_rr:L Prres, confcrn~do não desempenha funcções jurliciarias que 
ao Congresso ou ao Presrdente ~a ltc~ubltca. competem aos juizes que a Constituição qui_z 
n. fa.euld~de d~ «promulg~r a le1 marcial no, garantir a.os eidadãos. ou aos Tribun~es 1111-
caso de mv_as~o estrange1r~• a~tual ~presente. !litares nos casos expressamente defimdos 110 
o~ de gra:nssr~~ cornrno9ao J?testma», arn- r art. 77. - · 
plta as (h;po~rçues da. l_er n. G3l ~e 18 de se- Refere-se ás immunidades dos deputados 
tembro de l8ol. denomma.da a le1 «corta c:t- ou senadores, combatendo a pa.rte final da 
beças.» emenda do Sr. Anisio de Abreu ao § 4", art. la 

De facto, a lei ele 1851 declarava que 110 do projecto. · -
caso de «guerra externa» seriam julgados Diz que as immunidades não constituem 
pelos juizes ou Tribunaes militares os paisa- um pr·ivilegio pessoal. siio essenciaes p:1ra o 
nos que commettessem, no logar em que se desempenho do mandato legislativo, são con
effectuaV<Lm as operações militares, <t.lgum dições de imlependencia e soberania do Con
des crimes especificado~ no art. 1", a saber: gresso Nácional, prerogativas de um dos po-
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deres politicos da Nação; o estado nE' sitio A suspensão de garantias é u_~ ;emedio 
não as suspende, attingindo apenas us ga.ran- político extremo, como o orador Ja tez vel\ 
tias ou direitos individuaes. contra. um ma.l politico extremo_; estende!-~ 

Ao Congresso compete privati-ç-amente de- além das necessidades que a. mottvaram sera 
clarar o estado de sitio, e este acto niio de- contribuir p:!ra o anniquila.mento da liber
pende de sancção; na :>ua auscncia, no inter- dade, dos direitos individuacs. 
regno parlamentar es5a attribuiç:io nóde ser Na o:·dem privada a lei -pune todcs os at
exerciúa pelo Presidente da RupubÍica, ma$ tentados contra a vi,la, as violenci::t.s ás pes
em semelhante caso o ado da declaração do soas. mas justifica. o acto, si fi) i perpetmdo 
sitio ou as medidas de exccp;;iio teetn d.e sor em dekz<t propria, par-a repellil' uma ag~es
sujeitos ú approva.ç-ã.o do Congresso Nacional, são injusta e grave. Quando ce~sa o pcrtgo o 
nos termos do a.rt. ::>4, n. 2 c art. 80 d:l. Con- in·'ividuo não repelle uma violencia ~~tual, 
stituiçii.o. inco1•re forçosamente na l'asponsabllida.de 

Ora., o Congresso põde funccionar na Yi- pelas violencias, pel,:s o!Tensas que houver 
gencia do estado de sitio para exercel' . seme- pra.tica.do. · 
lbante atlribuição, devendo o sen::tdor ou 
d~putado ficar ao ab;·igo de qua.e;;quer me- Na ordem politica a.pplicam-se os ffi(•smos 
dtdas de excep(~ão. Ao contrario seri::. pro- p!'incipios :a lei suprema da necessidade: a. 
porcionar a.o governo um me~o de ageitar •'efeza. da ordem iuterng. ou externa seria
maiorias ou de impedil• a reunião do Con- mente ameaç.ada por uma commvção intf:'!l
gres;o,ser•ia annullar completam,mte·a. inter- tina. a.utorisa. a suspensão das garantias, que 
vençã~ deste quanr1o forem sul:'pensa.s as serào restauradas logo que d~sapparecer o 
garant1as constitucionaes. · · perigo . 
. lJiz·s~ que n:J. hypothese de mna commoçiio conscrva1' presos os individuo~ suspeitos, 
mtes~inaestá.emjogoasalvaçãodaHepublica., subtl'ahil-os, depois do estado ce sitio. ao~ 
que 1mpera. a. lei suprema da necessid:J do e seus juizes na.turaes, é exercer uma violen
nii.o é a.dmi.;;sivel que ~e conservem immunes cia .. u Po·!el' Exccuti\'O não qu,l.liftca crim~s. 
os repre~entantes da. l\nçã0, que se reYoltam uão exe:;:ce fnucçõcs judiciarias, nã.o processa 
ou tomam parte no movimento; m<LS observa nem julga delinquentes. · 
? orador, u deputado ou senador não esta! A a.t•ção do Pvàer Judiciario é iur1epen
lsento de responsabilid:1de, põde ser preso em dente da acção do governo. 
flagrante, porq11e as crime.: ql!l~ dão Joga!' á As:sim :os _juiz('~ ou Tribunaes podem con
suspens~o de garantia-; são crimes ina!ian- sirlerar n::io proY:tda ::1. respon;a.btlida.dc cri
çavcis. minai dos indivíduos que foram detidos du-

Allude ;i emenda. 5ub;:titutivn. do n.rt. 2~ 1·a.nt~ o cstad'> de sitio. nã.o obstn.nte o Con
lettt·a B do projecto, a.pt•e;;entad'l.l1(ÜG illnstre ~-,rres~o tel' app:i'ova.do os 11Ct.os do Presidente 
deput:tdo pelo Piauby. Diz qt:e nenhuma ela Repnblir;:l.; on condemn:u· o;: accusa.dos e 
acção t<>.rá o go--verno < ~outra o individuo que o Congr~sso nilo tlpprovar as· medidas de 
nã.o ~e ret.i rar pa.ra. « lq,'"llr determinado» em excepçiio. · ; 
paiz estrangeiro. I A doutrina cons~grada. n:t emenda torna 

O projecto limitou-si?', por esse motivo.,~ pos,iw·is os m:Lis se:;·ios abusos : mot.lificará 
declarar que o paciente lJOderá. reth·•w-se dolos dirdtos indivi<:uaes, expcnrlo-cs :i. pre
paiz <com assentimento do govF.>rno. >> pntcncia. ús paixões elos que exercem 3. 

Rc.,:ta\:~lecitlas as ga.r;tnti::l.s constitucionaes, :.dministraçüo pub!ica .. 
de\·em ce-;sar as medidas de exceJX<lo; os I Não Jcv-E'mos ;tdmittil' que. sob o pretexto 
cidadãos detidos e implicados no acto reYolu-1 de >alYagua.rdar o~ p:.-incipios •ie o:·dem. Sl: 
cionario serão entregues. p -.::stos i~ d!~posiç:"io llegalisem excessos; que haja. in•:ividuos 
das :mtoridadr•.:; judicial.'ia.s para sP.re:n pt·o- postos Lü;·a da acc;iio da lei G t.la.jcsti1;.a, pre-

. cessados e julgados, na. fôrma. da lei. s0s in·!ellnidamente sem proce~:;,o. Cumpre 
O nobre ~eputado pelo Piauhy oil"t~recetl entregai-os ás autoridades competentes para 

emenda em que declara qu~ «a cessação t~o ljulgal-os ;;e;.tundo a.,; fórmas que 1orem est::.
estado de sitio não acarreta. a ce:;sação das b~lecü}:u; para. :.1$:::egurar o c:.tStigo dos cri roi
medidas de prevenção e repressfio n. que hou-~ nosos, ,l:lndo-1hes ;w mesmo tempo todos os 
ver dado }('gar: estas permanecer-;io 3.té ao meios e recursos de <

1ctesa. 
-pronunciamento do C<)ngress~. salvo resolu- Em pleno regimen constitucionai não se 
ção em contrario do Podtr Executivo. » G.ev-< suspende:· a a.cc.'lo dos org-;i.os do Poder 

E' uma doutrina fal,a e perigosa que at- .Judiciario. 
tenta contra. piincipios constituci'lna.('s. O governo seq1~estra -preventi>a.mente os 

_-\ conservaç.ão da ordem e 3. estabilidade suspeitos e. :-i l'e.--pon~abilidade criminal é 
do_ governo não põdemjustificar actos que a. coost:nada. pelos •:ocumentos colhidos. entre
lei não a.utorisa. Esta. não permitte o a-rbi- gue-os, rlepois de rostaéelecida.s :J.S gal'antias. 
trario. ás a.utorirl.ades ,judicia.ria.s. 
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O estado de sitio déve, em summn. ser re
gul<l.do nos termos definidos no art. SO. que 
est:l.beleceram precisamente a:; attribuiç,ões 
do governo, os casos em que podem se:: sus
pens:>.sas garantias, e determinou as medidas 
do excepc:.ão. 

E' um recnr.:;o politico que tem por :fim, na. 
phrase r1e um. pubEcis~~\. a omni:potencia. da 
Constituição, nunc~t a. omnipotencla de um 
homem. (.:1iai:o bem; nwito bem.) 

Fica a discussãó adiada pela hora. 
Passa.-se à hora. destinad<J. ao exp!:rUente. 
Ü Sn .• ]0 SECRETARIO :procede a leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. l" secretario do Sena.·1o. de 
hoje, communicando que ioi restituído sanc
cionado um dos a!1tographos da re::olução do 
Congr.csso Nacional, a.utorisando o governo a 
abrir um cretlito supplememar de 1.700:000~ 
á verba-r:eproducções e re:;tituições.-In
teirada.. 

Requerimento de Aristir!es Benicio de Sá, 
pedindo. pelas razões que expõe, o provi. 
mento effectiYo no cargo de p1·ofessol' rle cli
nica odontologica. da Faculdade de Medicina. 
desta CapitaL-A' Commissão de lnstruc~âo 
Publica. 

O §r •• lio~é I~n:ac!o-Sr. presi
dente, desejava que V. Ex. me intormas~e 
si não é nesra occasião; quando, como agora. 
não h;.~. oradores inscriptos para o expediente, 
que S<! devem discutir os requerimentos cujas 
di;;cussões ficam adiadas. 

Ha poucos dias um mustre dep1:tado pela 
Bahia, o Sr. Leovigildo Filgueiras, apresentou 
dons requerimentos na hora do expediente, e 
a discu:ssiio destes requerimentos 1oi annun
ciada. e em virtude do Regimento, adiada. por 
haver pedido a palavra. um Sr- deputado. 

Parece-me, pois. que era esta ~ o~casião 
o~•portuna para discuti~·em-so esses requer-i
mentos visto que n<1o ha. oradores inscriptos, 
c os poucns que se acham presentes nã.o que
rem uzar d:t pal;t vr:t. 

Ne:stas.condições desejo que V. Ex. me iu
fol·me se põde ou não annunciar a disc:ussão 
úc:sses requerimentos. 

O Sr. Presidente - Os requeri
mentos a que allude o nobt•e deputado não se 
acham :;:obn! a Mes.•, entret:l.nto, V. Ex. tem 
l""d.zãO. 

Em seguida. entram succes5ivamente em 
discussão, que ê sem debate encctrada., ficando 
a votação adiada., os requerimentos do Sr. 
Leovigíldo Filgueira.s. 

Vae a. imprimir o seguinte 

PARECER 'X. 84 DE 1805 

--1pp;·o~;a as eleições a que se proccdct! no· 5° 
<.tistric!o do E~tado do Rio G1·ande do Sul c 
l"eC'onhe~e deputar/o o Dr. A[e;:t:ancl,·c Cas
siano do ~v ascimento 

A commissfio de petições e poderes, no 
exe?cicio dn.s funcçl'>es que lhe estão confia
du.s. ex:.t.minou com o maior cuiàado as au
tl!entica.s relativas á. eleição que teve logar 
em 9 de agosto ultimo no 5• districto eleito
ral do estado do Rio Grande do Sul. para pre
enchimento da vaga deixada nesta. camara 
peht rermneia do Dr _ Fernando Abbott. 

Da acta. final da. apuração, procedida. em 12 
de setembro, consta que á junta apuradora 
foram presentes 62 cópias da:> acta.s de outras 
tantas :>ecções e!citoraes. pertencentes ;tr•s 14 
municipio::;, de que se compõe o 5• districto. 

Niio houve eleições em 12 secções, :;em que 
da acta da. apurac~i.o, sobremodo lacouica e 
inc<Jmpleta., conste a mínima noticia sobre os 
motivos dessa abstenção • . aliás explicavet 
pelo est:1do da lucta arrmld:t,em que naquella. 
occa$-ião ~t<tva empenhada uma parte da po
pula.ção do Rio Gra.nde do Sul. 

Foi uni co votadu em todas as eleições o Dr. 
Alexandre Ca:ssiano do Nascimento, em quem 
r·ecahira.m todos os votos dos 3.347 eleitores, 
que concorreram ás urnas, segundo a apura
~.ão feita. pela junta. 

A' commiss:to de p~tições e podere$ foram 
pre~entes 56 authenticas, enviad~s pelas me· 
:;as <·leitoraes de 55 secções, tento vindo uma 
cópia. em duplic •ta. Do exame dessas actas 
ver-ificou o comparecimento de 3.036 eleitor~s, 
<;ue su:lfrag,~ram unanimemente o menciona-
do can,1idato. · 

Verificou igualmente a commissiio que nos 
trabalhos eleitoraes de varius secções foram 
commettidas as seguintes inrracções de. lei. 
que, comquanto não alterem o resultado final 
da eleição, devem com:udo ser mencionadas e 
corr'gidas, como meio ele incitar as mesas 
eleitor~Ms iut'ractora.s a. um estudo muis acu
rado d:~ lei e consequente observancia das 
fórmas por esta e~tabelecidas, para. garantia 
da verdade eleitoral. 

Na 5" secção do mc.n.icipio de Santa. Maria 
da Bocca do Monb só compareceram dous 
mesarios e este.:; convidaram tres eleitores 
pa.ra complet:l.r a m<:sa.. Este vicio é sub5tan
cial, eJll face do art. 43 § 1 ", do qual se rle
duz necessariamente que, não comparecendo 
pelo menos tre:;; mesa.rios, eifectivos ou sup
plentes, não 11averá eleicão. 

Na 5' sec\-ão de S. João do Camaquan, com· 
parecendo dous mes3.rios sómente, um delles. 
por ser mais velho, assumiu a pré:Sidencía do 
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acto e designou t~·eJ e~eit?res pam completar r Jus.tiça e Negocios I_ntE'riores ~om os set•viços 
a_mesa. E:st~t eletçao mwle ?<1, mesma sane- designados nas segumtes rubricas, a quantia 
çao em qne mcorreu a a.ntel'IOr. de 16.451:"!11$600. 

Além destas tran8gres~ões, outras constam 
das actas, que, no entender da commissfío. só 
1leveriam acarredar neces~arin.mente a nulli- r. 
dwle d~ts eleições, si estivesse peov::u1o que 
ioram :prt1.tica~l:ts como meio de ft\cil~ta1· o 
emprego da fraude, o que não se dá no caso 2. 
vertente. 

A saber: 

Dessas transgressões as mais gTa ves são as 3. 
seguintes: 

Em d nas secções a formaç·ão da. mesa teYe 
logar nn. vespera da eleição, quando devia ser 4. 
uma hora antes da eleição. isto e. ús 9 horas 
da manhã de \i de ag:osr.o (cit. art.. 43). 5. 

Das actas de a.lgumas secções não consta a, 
distribuiç5,o dos boletins de que trata o ci
tado art. 4:3 § 14, o que constitllegrave falta, 
em ft1,ce da importancia de taes documentos, 
como meio de prevenir alterações fl"audu
lentas. 

Não foi observado em algumas secções o 
preceito elo art.43 § 1", segunda parte, deter
minando· r1ue os mesarios f<tltos só sejam 
substituídos no acto da apuraç:ã,o. 

A substituição feita mais ceuo é irregular, 
mesmo por que o mesttrio que c]legar até o 
começ,o do acto ~'\:\ apuraç,~o, tem o direito de 
occupar o seu Jogar na mesa. como clara-
mente se deduz da di$posição citada. G. 

A commissão, ,julgando desnecessario re-
1:1tar algumas outras irregularidades de me- 7 • 
nor importancia, conclue pelo seguinte pa-
recel': I 

l ", que sejam annul ladr~s as eleições, pro
cedidas em 9 de agosto do corrente anno, I 
lia 5• secção de Santa Maria da nocca. do 
)lunte e na 5" secçi:io ele S. João doCa-
maqua.n; I 

;?:·, que sc;jam approvadas todas as outras 
eleições, pro,cedithts ua . mesma ~1ata. nas 
di ver.5as seeções do 5" districto ; 

3", que sej<.t reconhecido deputar1o pelo -o I s. 
districto do estado do Rio Grande do Sul o 
Dr. Alexandre Cassirno do Na~cimento. 

Subsidio do Presidente 
da Repu blica, como na 
proposta .............. . 
Dito !lO Vice-Presidente, 
idem ................. . 
Despezo.s com o palacio 
do Presidente da Repu
blica, como na proposta. 
Subsidio aos seuadores, 
irlem .....•........... 
Secr·et:.tria. do Senado : 
Mo,1ifica(ht a verba cl;). 
proposta, por terem sido 
feitas as seguintes alte
rações : supprimida no 
pessoul aconsignaç·ito de 
1:500$ para pagamento 
de um continuo dispen
sado do serviç~o e ÜJ.lle
ciclo; augmentado no 
Jíl.atc;·ial <t consignação 
de 31:000$ para o ser
viço de 1·edacção e rcv:
são dos debates,durante 
cinco annos ........... . 
Subsiclios aos ,Jeputados 
como na proposta ..... . 
Sect·et;tria da Camara. 
dos Deputados: augmen-
tadas no •lWieJ·ial : a. 
consigação para publi
caçü.o dos deba.tes de 
162:500.) para 212:500$~ 
por ter subido de lS:UOOS 
P<trn. 28:000$ a quot~ 
mensal do contracto 
i1e ta(:'tygra.phia; a. de 
compra, ue linos de 
:>:500$ para 1::!.:000$000. 
Ajuda de custo aos 
membros do Congresso 
Nacional, como na pro-
posta ................ . Saht das commissües, 4 de outubro de 

1895.- Gonçalo de Lago~. presidente.- Gus_ 
tavo 'Ve1·as, relJ.tor .- Eu:;e!Jio ele Queú·o:; 

9. Sec1•etaria de Estado, 
como na proposta .•.... 

10. Justiç~lt Federal, como 
na proposta .•........• 

Vão a. imprimir os seguintes projectos: 

N. 914B-1895 

.kedacç(ío pant .'3" discussüo do pr'ojecto n. 1-19 
do. cor1·ente (mno, q_ae fU·o, a despe:.a do M:-
1iiste1·io · da Ju~tiça c Ner;ocios li1tcrirlJ'CS 
pam, o eJ:e,·cicio de 1896. 

Art. 1.0 O Poder Executivo é autorisado 
despender pela repartição do Ministerio da 

11. Justiça do Districto Fe
deral: 
Augmentada a consi

gnttç:ão de 7:200$; para 
os veneimentos dos 
dous ~;ser i vãos' da 
Côrte de Appellação, 
Y<:mcendo cada um 
2:400$ de ordenado e 

120:000$000 

3G:ooo:;;onn 

50:000$000 

567:001J:)OUO 

30:3:2G0::'1100 

l . !lOS: o: 10.~000 

:399:5608000 

90:000$000 

449:865$000 

70 1 : 022$000 
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I :200$ degratifica,;~o, 
e a de :30:0il0$ para 
rcpa:··ação da mobilia. 
e predios em quc. 
runcdona o Tribund 
Civil e Crim:na.l. .... 

l ') A.iuda~:; de CUSl:O <t m;;.
gistri\UOS, como na 
propJsta ..•......... 

13. Policia do Districto Fe
deral: 
Augmentada a consi

gnação de 40:000$ 
pagamento do pessoal 
de policia reservada, 
de escolha e conllança 
do cllel'e de policia ; 
reduzindo a 50 o nu
mero de inspectores 
::eccionaes Ut'b<mos e 
a 32 o dos subur
banos : reduzi.do a I O 
o numero do~ agentes 
ue 1" classe, a 25 o 
do~ de 2" cla~se. a. 40 
o rlos de 3" classe ; 
auamentadOf: os ven· 
cimentos dr• medico 
da Casa U.c Detenr:ã.o 
de 3:600$ para 4:800$ 
sendo 3::WOs r1e Ol'de
nado e I : 000~ rle gra· 
tificaç~ão ........... . 

14. Casa. de Correct;ão: 
.Augmentaclos no pe.~

soul os vm;cimentos 
,_lo medico rle :3:600:) 
})ara 4:800::;, sendo 
:3:200$ de or•lenll.do e 
1 : <iOII$ de gratifica-
':ã.o ........ ~ ....... . 

15. Guardt·. Nacional, como 
n& p~·oposta .......•. 

IG. Junta Comm<,rci;).l th), 
Capit·,l Federal,como 
na proposta ........• 

17. Arcltivo Publicü: 

Augmentada de 5:000$ 
para 10: 000$ a consi • 
gnaçã.o para compra 
e cópia de documentos 
importantes, etc ..... 

18. Assistencia de alienados: 

Sup'Primiàa. a consigna
çã.o ele 7:2005 de com
bustivel,da. rubric<t
Matel'i:ü tlo Hospício 
Nacional e incluída 
na consignação üe 

119 
38D: 829:-';000 I 

20:000$000 

2. 754: L13G$'i50 

I98:G44$9::í0 

50:000$000 

:34: 77 48000 

68:380$000 

250:l100$ para alim.en
ta<;ã.o e combusti vel. 

Serviço ~<tnitario mll.ri
timo: 

Augmen t<1.àn.s as consi
gnações <le -!O:<JOO$ 
pttra compra de uma 
lancha <t vapor para. o 
estado do Para e <!e 
10:000$ pitra o -~eu 
custeio ~ de :30: OOU$ 
para compra de uma 
lancha. a vapor para. 
conducçã.o de doentes. 
no est;~do dll. Ba lüa. ; 
5:000$ pa1·a constru
cç:ão de uma ponte de 
desembarque no Hos
pit,llM•u·itimodeBom
Desl!acllo; 5:0UO$ para 
collocaç~"'io e trans
porte das estuüts de 
clesinfec<;ão da Ge
nesta. Heeroscher em 
deposito na allimdega. 
Jo mesmo Estado ; de 
ll: 000$ pa.ra o pes
soa.l qtJe teràde servir 
nas lanchas o 10:000$ 
11arll. o custeio das 
me:::mas ; de 40:000$ 
paru compea de nrna 
lancha a vapor para 
o Estad.o de Pernam
buco e I O: 000$ para o 
seu custeio; de 8:000$ 
para co:::1pra tle uma 
pequena lancha para 
o Estado r la Parahyba; 
de 5:000$ lXtm a re
fonna. do m•t terial 
ma.ritimo <t e!Ll'!.!O dv. 
insvectoria do porto 
de Paranagu& aug
mentada a consigna
ção de 5:400$,pa.l'tt as 
gt•atificaçõos estabele
cidas no art. do re
gulatnento da lnspe
ctoria. da. Saude dos 
Portos ; eleva.do de 
2:000$ para 5:660$ 
a consignaçã.o para
Despezas eventuaes, 
compra ele !lloveis.,..... , 
snbstitnida • esta. l'U· 
bric<t pela seguinte: 
- Des pezas event1.1aes, 
compra de moveis, 
dia rias pttra alimenta
ção dos n.judautes da 

143 

648 : 894~:100 
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inspectoria. encarre
gados da visita sani
taria do porw, na 
razüo de 5$000 ..... . 

20. Instituto Sauits.ric. Fe
deral, como na· nro-
~osta ........ .... ·~ .. . 

21. Faculdade de Direito de 
S. Pn.ulo: 

A.u)!ment<~da. no ma.te
rial a coasigna\'âO 
pa.ra impressões do 
3: 500$ flJ.ra ô: 000$000 

22. Faculdade de Direito do 
Recife. como na pro-
:PO:>ta ...•.. _ ....... . 

23. Faculdade de Medici:HL 
do Rio de Janeiro : 

Augment:vla :~.· consi
gna.t;5.o para gratitic;l
ções <t 20 internos de 
clinica.de 14:400$ pa.rJ. 
24:000$, cabendo ·a 
cada um l :')oo::- equ i
parado;; os -.... e~lêimen • 
tos de dous lentes aos 
dos outros 27 c:.ulle
dr·aticos; augmenta.
dos o~ vencimentos do 
s u b-s e c r e t a. r i o a. 
~:800$, sendo 2:200$ 
1le ordcno.do e 1:600:~ 
de gr:ttiticação ; au~ 
gmenta1os DS venci
mentos do::; aruanuen
ses de 2:-100$ pa.ra 
3:GOO$. sendo 2:400$ 
de ordena•to e 1 :200$ 
de gra.titica(;[o ; au
gmentados o.:; venci
mentos da pa.rteira 
da Maternidade a 
3_:600$, sendo 2:400$ 
de o1·denado e I : 200!) 
de gru.tifica.ç5.o •....• 

24. Faculdn•le de Medicina 
da Bahia: 

Augmentada a consi
gna.;ão para gratifica
ção a :lO internos de 
clinica, de 14:400~ 
pa.ra24:000$, cabendÕ 
a cada um 1:200$; 
augmentana. a consi
gnaç-ão de gratificação 
da Santa Casa deMise
ricordia páí:·a 50: OuO:S; 
equiparados os venci
mentos de dous lentes 

ANN AES DA CA l\IARA 

946:269$000 

236:360*000 

320:800$000 

334: iOG$000 

aos dos outros 29 c:~.
tlledraticos ; augmen
tados os vencimentos 
do sub-secretario a 
4:800$,!>endo :3:600$ de 
ordena:lo e 2:200$ de 
gratitica<;fio; augmen
taàos os vencimentos 
dos amanuenses de 
2:400$ para :3:600$, 
sendo 2:400:~ de orde
úado e l:20ÓS de gra-
1.ifl.car:ão ; augmenta
dos os vencimentos da. 
parteira da Materni
dade a 3:600$, sendo 
2:400S de ordenado e 
1 :200.~ de gratificação 

25. Escola Polythechnica: 
Augmenta•los os venci

mt>ntos dos tres auxi
liares de gabinetes 
:prtra 2:000$ cada um. 
sendo 1:400$ de orJe
nado e liOO$ de grati
ficação; augmentadaa 
con:;ignaç~o de 1;000$ 
para gratrficatões aos 
contínuos por serviços 
ext1·aordin:arios ....• 

26. Escola de Minas, coma. 
na proposta ....... .. 

27. Pedagoginm, como na 
proposta ........... . 

28. GymnasioNacional,como 
na psoposta ........ . 

. 29. E:;cola N::tciona.lde Bel! as 
Artes: 

Augmentada a <:\onsi
gnaçü.o de 2:300.!; para. 
pl'orogação por mais 
um anno rlapensãode 
J. Ludovico Berna .. 

Instituto Nacional de 
676:3408)00 Musica : 

Augmentada a consir•na 
ção ~~ ]0:000$ p"ara. 
<lcqmsiçao de appare
lllos para o gabianete 
de acusticCJ. ; e de 
7:200$ pa.ra se pro
rogar por · um anno 
a pensão mensal do 
pensionista Francisco 
Bra..go .•••... , .....• 

31. Instituto Benjamin Con
st:~.nt: 

Au~mentados no pessoal 
de nomeação do dire-

710:470$000 

520: 147$800 

209:800$000 

57:150$000 

546:555$000 
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ctot um mestre da 
officina.r1e c:1rtonagem 
com 1:800~. t~m de 
escovas e ·· nt,souru.s 
eom I.soo:::.urndecm
palha\iü.o com I.SUOS; 
au~mentada no mu.r:e
rial :1 consign:~(:i:í.o de 
3.6(:0:::> :para. matci'ia.l 
paro. as oflicinas; au
gmcnta.'1os os Yenci
mcntos du. mestra de 
tra.lm.J h os de · ugullw. 
para I .80!"1;; • sendo 
l .2/lO$ de ordenado e 
6008 de grati!icaçüo. 

3~. lnstituto uos Surdoz
:Mudos: 

3., 
·:>· 

Augmentada a. consi
gnaçiio de 8:000$ para 
acquisiçü.o do machi-
uas e ma.terittl ..... . 

Bihliothcca ~aciona.l : 
Aug-ment"'.ilas ns consi

gn:t("ôe::; de servent~·s , 
par:~ rnais d~m::;. de 
:1:400$ para. 7:560!);dc 
acqUl~i<,:::io ne tino,:. 
jorn:tes e re•i~ta:;:. de 
I :3:000$ pa1·a, I (-i:OOO$; 
de a.::<1uisiçü.o de IW•
nuscr!pi.os, estampas, 
moedas e medalha, de 
6:000 p~wa. 8:000$; ele 
con~ervu.ção dopt-edio. 
moveis. e reparo;;, de 
l :500$ pa.~·~L 2:500 ; de 
aluguel de casn. para 
deposito de livros c 
jornaes.c1e4:800$ para 
7:200$000 .......... . 

34. Museu Nacion<~l : 
Augmentada. o. consig

nação. para o Labo
ra.torio tle Biolo~ia, 
de :):000$ de gratifica
ção a.o pessoal c :3:000;; 
para. o materiaL .... 

S5. Serventuarios do culto 
catholico, a que so re-
1ero o •leereto n. li !I A 
·de 1890, como na pro-
posta .... ; .. _ ... _, .. · .... 

36. Instituições subsidiadas 
pela Uniã.o : 

Augmentada ~1.consigna
t,:ã.o . par<'· subsidio á 
Academiu. Nacional de 
Medicina para 6:000$; 

Camu:~. v. ·yJ 

12s:775$ooo I 

I 
-! 

L~ ,.) ' . 

170: 520.~000 

177: 820$000 

3J2:000$000 

augmentada a consi
gnação d<' 18:000$ a.o 
Instituto Ynccinico do 
Districto Federal pn.r;t 
o H:n de 1urnec<:l' co•r.
JH)J.' ú.s autoridades do 
pa.iz. que o req cisit:t· 
l':J.lll : de U:OOO:·~ po.r·a 
12:001):'; o snb;:>i ·1io uo 
lnstitt.Íto H!sto:·ic(t e 
G e o!! 1' a p h i c o : de 
l(I:OOD$ para Sll b\'Cil
CÍOlllll' de urua vez. as 
oln·;t.::: dtt olliéinas do 
Lvceu do Arte;; e Olli
dos da Bahi:t. ; de 
;;:;t::;OO$ lX1.1':1 o Lyceu 
do Est::;.do de GJyaz ; 
de 20:000$ parn. cada 
um do:; Lvceus <le in
:>tl'ucç::Lo • :::ecunda.ria 
t.lM csta.dos do . :.lara
nllã.•). Phtnhv. Rin 
Grande do ?~orte c 
P~lnl.hvba do :'\orte : 
etc 8:0:;0$ p;Ha 1 ';:OOOS 
o :3llh'i tio da. Poiidi-
nic:t c_ieral do Rio de 
hneiro. .1() G:uo.;s 
'[JU.l';L o A~ylo de s ;io 
Lniz de Caete ...... . 

Socco;-rus pu1Jlico~,como 
na. peopvst,:. ......••• 

Ol>ras: 
Augment,tdas as consi
~mwões : de 15'.I:Ot:u . .:; 
destinada ú. constru.:. 
C(,'Ü.OUC 2cditidu:; pa.l'a 
a.ccom moda<.:1ies do 
pc~so'tl. ch Ht•ig;u!a Po
licial : de 25:uO:.l parn. 
construcçã.o de httri
nn.s e de um tellleiro 
murado pam cocheir;t 
na. mesma briga.da: e 
de GO:OO:J$ pn.1·a. con
stt·uct,:ão de dous hos
pi t<tes-ba.rracas svs
terna Letoct, e' ou"tro 
pa1'a ca.soscle rnolestias 
c.Jntagiosas ~ de cozi
nha, pharmacia.. enfer
maria para. oLiiciae:S •• • 

:deposito para. cadave~ 
res e sala. de autopsias 
tambem na brigada ; 

· supprimida a consig
n;~çü.o pa!'a as obras da 
l'<.u::uldade de ~Jedicina 
da Bahia 0 applicada a 
mesma. consignação de 

145 

287:500$!)00 

IO~l:0008000 

1'J 
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:lO:GOO$ pa.r:t auxi1ia.1· :L. 
construc<;ão da. 1\'lu.ter-· 
uid;~dc d:t r!lCl:ii!Hl. ca.pi-
i;aL ........•..•..•. . :: 

::v. Corp:> tlc Bombeiros: 

lr·entes rcpartiç:iios deste ministerio, as vagas 
que nellas s•; verificarem. 

Sal<• das cummissües, -1 de outu?ro t1e 1,895. 
-Jorio Lot~o~s, pro:::iclent~.- Pat~luw de .Sott.;a 
JaHinr, relator.- F. f>. -~~aynn!: .. -.At:gustu 
Se~J~ro.-Ltt.Hro Jbtlle1· .-Benedu:to, Lctte -
Pmrfa Guiman7es.-Ser.:.edello Cm·rea. 

~. :'l!JS - 1895 

Ellt.enda elo Senado ao z;rojeclo da Camm·t (~OS 
Deputados n. 18:3 A. de 1894, ']1W rwto1"tsa 
c~ abe1·tum do c1·edito ele 2.096:135$872, 
para pnyamcnto de d~spe;as p~i' c~nt(• ela 
vc1·úa- Ten·as Publicas e Co!ontsaçcw. 

Presente '" emenda do Senado ao projecto 
n, 183 A, de 18\14. e 

considerando que ella procede dn. demon
straç:ii.o fornecida pelo MiDisterio da Indus
tria, Viação e Obras Publicas, dos pagamentos 
solicitados em lSV4e não satisfeitos por falta. 
de verba, w1 importaucia de 1.226::)728441 
qne é exaet.amentc a somm•t á quo a emeod;t 
reduziu o credito :tutorisado por c:>t:t Camara 
~.U\16: r :;5$872 ; quando dcver-se-lli~ tamlJem 

I att.cndc:·. ús P'Hltl.eraçú. es .. pro.duztd:ts pelo 
mesmo mmisterio na expos1çao, quo precedeu 

i i reti.~l'ida de!llonstra<;ito no sentido ele provar 

~\ugmentad<t :~o eonsigna
ção para soldo das pr~t
ças de p~·l!! da qu:mtw, 
•1e 38:879$8)0, para o 
fim de ser equiparado 
o sol do ao lhs praç:ts da, 
13rig<I.da Policial ; nu
gmentacla a. ue 9:20i$, 
pam a c reação d c um 
logar de mnjor fisca.l elo 
m:tterial c contador ge
r<tl a de fi:5720 500 para. 
a d~ um de c<tpitão-aju
dante do material c thc
soureiro, a •.:e 6:212$~00 
pm·a :1 de ur:1 de capitão 
~" cirurg-ião. a do .... - -
S:Oi5$250 })'1.1'<1. <L de um 
de teneu te pharmaceu
üco; augme.1tadil n. con
signação de l28:8rll~SOO 
par;t n cre«('ão de mais 
urn:J. comp:ttlhia. Scn•1o 
n. despeza üe~ta ver-ba 
paga em metade pchL 
::\1uniei pali•\ule tlo Dis
trieto Fede:·:.!, i:npr•rta 
o augmento 11:\ra. e:;te 
Ot'<,,.1.111Cllt.o Clli. .••. - •• · 
!J/::3!4~-1.2:1 ...... - .. - •. 

,10 E ,·en tuaes, como na. pro-

I 
fJ ne o excesso eutre e::;sas duas somJ?a~ ou 
8t1~l:7G:~$4:3J dt!ver·ia ser a.pplicado ~t I:qUJda
<;i'lo das contas d. as extincta..; connmssoes. l!e 

_ . ._ tcr·rns tio,; valle.~ ,Jo Rio Negro e de Iguassu, 
')~-!: 1.30;-:.,(lO no estado 1l•) P:mwiL, relativa aos a•mos de 

pnstr~ ................. . 
.J.I Magistrados em f.lisponi

bilid:tde- Supprimida. 

100: OIJO.)OOO 
18!)2 e W93; 

consider:m1lo que se tri1ta r1e dcspez~ con
g-enert·::: á:> que deram Jogm· .. ao cre__dtto ~m 
q uestüo c de cuja. respon~<Lbthdad~ nao pode 
o governo declinar, sendo por 1sso nec~s-

1. E' o governo a.utoristtdo a rever a to.- sa.r·io a.tLender ao seu pagamento e ass1m 
bella. annexa ao decreto n. 5Gü,de 19 rle,jJibo evitaras continuas preoecupações e perple
de 1890, que fixou os emolumentos do pN!- x:idaues, que para a administra<,,ão publica 
sidente. de1mtados e secret<:',rio da Junta decorrem da ausencia de recursos para sa.tis
Commercial, para. o fim de elever os da ru- fazer a. reclamações Jegitima.s. como disse o 
hl'ÍC<t em li-:-ros •;ommerdaes de 50 a 100 réi,; illus!re ministl'o na sua alludida exposi~:ão, 
c os dos ollicíaes tl.o secretario de l$ ~. 28, e Jinalmente 
senr1o o. importancia da metade dos angmt·ntos 
des emclumen r,,,s da rubrica distribuid<t pelos considerando que o Sr. Presidente ela R~-
ernpre;.\'.ulos da secretaria da mesma junta. publica na sua .. mensagel?l_ ao Senado, envl-

~ . ando a supra alta expos1çao, conclue :pela 
:!-. Fica o Poder Executivo autorisado: adopção d;t meciida proposta : 
l'', a abril' o neccssario credito pa.ra dar I E' ~ com.missão_ de orçamento ·de parecer 

começo ·ás . obras dtt esta tua e mausolêo dei que nao seJa acceita.s a emenda do Senado. 
Benjamin Constant; · Sala das com missões, 4 de outubro de 1895. 

2", a despender com a conclusão do qu 1dro. -.Toa.o Lopes, presid_ente:.-F. P. ~ÚIJJI'i.l:th, 
nacional «A EpJpéa. Africana Brazileir;,» a reiator:-Paula Gltt>nr.w(;es.-Bened:ctoLette. 
qüantia. de 8:0dJ.~OOO. -Paulmo de Sou;:;a Jumor.-Lawro 1llttlleí·. 

· -.4.ugusto Sece;·o. 3. O Poder Executivo preencherá, cou os 
~ : ' .... em.J?.rega.dos,_que existirem adclülos ás ci:tre
~1'H:~~~~.;;~~.llr.~~~~~~:.X~ii<~~.::~,~~~~,~~~"'A'·.r"H 



c amara dos Deputados -Impresso em 27/02/201 5 15:47- Página 28 de 51 

: 

Emenrla do Senarlo ao pl'ojecto da Cama1·a dos 1 

Deputr.tdos que r.wtoris<~ tt abertu·ra do cn~- \ 
rl.ito de 2.0!J6.1.'J5$872 pnra pa_wtmento r.le 
r.lespe::.as por cnnta ela 'Ve1·ba-Te1·ras PH
blicas e Colom:saçilo. 

Ao árt. l. "- Ern vez de 2 .096: V~5$8i2, 
uign-se : 1. 2~6:3i2$441. 

Se!jado Fedet·a.l, :m de setcmbl'o de 1805.
Jfanor:l Victorir.o Pcreim. presidente.- Joao 
Ha1·balho Uchoa Cavalcmtti.- .Toah.i-m ~l·: O. 
Catunda, 2'' ~ecretario.- Joaquiot Josd Pr!es 
da Sil'IJt.( Sarmento, servindo de ;)o secretario. 
-Jor.tqttitn Josd de .. -ltmeida PeJ"IWiltbw:o, ser
vindo de 4" secretario. 

Projec~o n . 183 .. A. lle t894, da Camara (los 
Deputados 

O Congresso Nacional resolve : 
Ar·t. 1." E' o GoYcrno autot·isa.rlo a. abrir o 

credito . extraordinario de 2.096:1:15$872 
para occorTer aos pa.gamentos não sú d1ts 
despP.Z<l::< l'Cali~n.das e a realisar· por cont,-; da 
verb:t-Tc:·ras Publica:; e Cotr.nisa.ç5.o-e que 
foram feitas de accordo com o~ contrac tos 
celebrad(l,:. como la.mhem a.; que di1.em re
~pei to ;'t ti:.:ca.lisa.ção do,; burgas agricc•las, me
dição e de~crimina.çã.l) •1e terras. 

Art. :2." Revt•;;am-se ;t:> di:sposi~ões em cou
trario . 

Canuu~a. dos Deputados, 30 de uovembro de 
189::1 .-'Fmncisco de Assis Rosa e Silva, pre
sidente.-Thom.a;; JJelfino dos Sa;ttti:>·- Jose 
Coelho C. Lisboa. 2" secretario. 

N. 209- 1895 

AuloJ·i•a o Pode1· Execut:,o a ab1·i,· ao Minis
teria da Inclustl'ia. Vio.~ão e Obms Publica.~. 

· n o corrente ex eJ·cicio,o c1·e~lito ext1·ao1·dina
rio de 9:87:3~700, destinado ao 1·esgate dos 
compromissos i11herentes a commissão exa
minadoJ·a da esc1·iptw·ação da Sociedade 
Anonyma do Ga; do Rio de Janeiro. 

Em mensagem de 2:1 _do corrente, solita o 
Sr. Presidente da Republica, o credito ex
traordina.rio de 9:8i3$760, destinado a.o res
gate dos compromissos inherentes á' commis· 
são que 1oi incumbi,la. de examinar a es-. 
cripturação da Sócieda.de- Anonymo. do Uo.z 
do Rio de Janei.t•o ; :tO proprio nilciona.l üeno· 
minado.,.-Fazenda de Aritó e ao Lu.lJora.torlo 
de Biologia, sendo: 
Vencimentos do pessoal da com· 

missão de exame de contas da 
Sociedade Anonyma do Gaz do 

Rio de Ju.neiro,rlur<Lnte os me
zes de .i<tneiro a março do cot·· 
rente anno ......•........•. 

Vencimentos do JJessoal cmpre
g;:~.do na fazenda de Arirú, e 
publicações em benefic.io rla. 
mesma íàzenda no exercício de 
18U4 ... ::: ........•...... . ... 

Alugueldopredioemque func· 
cionou o extinctu htboratorio 
de Biologia, durJ.nte os mezes 
de janeiro e fé vere ire do cor-
rente anno ............... . . . 

147 

'6:400$000 

2:973$760 

500$000 

9:873$'760 

E como se t1•ata de despe~tS realisadas com 
serviços de diversas naturezas. á manuten· 
ção dos quaes não podia esquivar-se o go
verno da União, como pondera o illustre mi
nistro da industria, viação o obras publiC<J.s 
na sua. exposiçiio ao Sr . Presidunto da Repu· 
blica.: 

A Commissã0 de Orçamento nada tem a op· 
por, sendo por is~o rle pa.recer que S",ja ada
ptado o seguinte projocto de lei: 

O Congresso Nacional r·esolve: 
Artigo unico. E' o governo a.utorisado a 

abrir ao Ministerio du. lud.ustria.. Viação e 
Obms Publicas no actual e:xet'cicio o cr·edito 
extraordimu·io de 9:87:3$700, de:>timtdo a.o 
resgate dos compromisso:;, inherentes á com· 
missão examinadortt da escripturação da So
ciedade .-u1onyma do Gaz do Rio de .Janeiro; 
ao proprio nacion<d-Fazenda do Ariró, e ao 
la.boratorio do Biologia. j::t supprimido pelo 
decreto n. 1.931, rle 31 de dezembro de 1804; 
revogando as disposições em contrario. 

Sala das commisssiies, 4 de outubro de 
1895.- Joao Lopes, presidente.- F. P. 
J[ayJ·inh, relator.-Att(Jtt.:itO Scve,·o.-Paula 
Guimart7d.~.- Benedicto Leite.- Pcmlino de 
Sott:;a JHnior .-Lattro Jlt~lle1· . 

N. 210-1895 

Au torisa o Porle1· Execu!ivo a abrir o credit·o 
.:;upplcmentar de 128:828$500 á ve1·ba 32 elo 
a1·t • . 7n du lei n . 266, de 24 de de:;embro tl.e 
1894, llara occO!'l'er ás r.le~pe::a.s com o . .fit
bl·ico de moedas ele nichel e bron:;e. 

Em mensagem de 16 do corrente, o St•, 
Presidente t\a. Republieo. solicita o credito de 
128:828$5011IHl'a fazer f~ce ás desp~zas ~om 
o !il brico •lo m'led ·t::! tle md-.el e bronze, v1sto 
set• lr.Sit!llcl"ut(~ IL qi.utntia. consignada para a 
verbu.-CI'Ildltlll.l OSJIC'CittC:>. -

Mlegu. u lll(ll)llllt;tllll IJUl~. llUlbOl'a uisponha 
de.pc~oo.l htLbiUwdo e <>e tnacblnismo aper-
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148 ____________ .....;.. 
feiccmdo it producç1io de gr~mde quantidade j n. 266 r1e 24_ de dezembro de !894, distribuído 
de nickd, tem a Caôa da. Moed:t, :vor falta. de i pelas st>guintes rubricas: 
met:tJ, deixado de 3-ttender com :prompti'~úo j 
aos p~dillos des:;às moed<J.>. feitos constan:e- ~. i Secretar h tle Estado .. 
mcr;t_e pelo Thesouro Federal e I'Cp<o.rtições I i"~· ::: Quarte( generaL-···· 
de !;uenda nos estados. Em consequencia. e ~ · 5 Cont"doría.. ·• ........ 
reconhecendo o g-overno n. necessidade ur- 1'i. 6 Commissariado geral. 
gente de providenciar p:na que o ser·:i<,'o ~ • 7 .~uditoria. · · ........ . 
não rosse interrompido, amorisou a ueleg:t-~ N. O Corpo de infcmtaria de 

l0:000$0DO 
lo: 000.~1)01) 
lO:OOO.SDOO 
5: oon,sooo 

51J$00() 

cia do Thesouro em Londres a comprar vinte , marinha..··.· ..... . 
toneladas de nic1<el e sessenta. de co1Jre. cuj;1 N · 10 Corpo de ma.rinheiros 
despem mont.1. ao reíerirlo oJgarismo de 

1 

N na vaes. · · · · · · · • · · · · 
128:828:':.')00. 1:r. ll Companhia de invali-

30:000$000 

50: 000:)000 

A' vis-ta, -pois. do eJ.:posto pelo goYemo, :t _ d:ls ... · · · · · · · · • • · •.. 
Com missão de Orça.memo r1:tda tem a uppoi·, ?'i· 12 A:rsenac~ ·- ·• · · · . • ... 
sendo de p<trec~r que seja adoptudo 0 ~e- K 13 Cnpit<J.ni:~s de :p01·tos .. 
guinte projecto em lei: N 14 BalJsamemo de por-

0:79(}:!;/101) 
2. Di:i0:6~5$2oo 

20:000$000 

O Congresso N<tCion<ll resoh·c: 
- Artigo unico. E' o governo auto!·lsodo a, 
abrir a0 1-Iínisterio da. F::.zenda. o credito sup
plementar de 12S:S:2S$500 :.i. verba3Z ào art.7" 
da lei n. 266. de24 de de7.ernlml de 1R94. p:tra 
occorrer ás des}le:~.o.s com o i'<tb~·ico de mot:r]o.;,: 
de nickel e bronze; revogadas as Jisposiçõe~ 
em cmn.r~rio. 

Sa!o. d:J.s commis,,)es. 4 •1e nutulwo ele l80;). 
-Jo<<o L<Jtj~.-. pre~iiem;e.-F. P. J.E.ty;·; ,.J,·. 
rela.tor.-Pr~Hltc G{diHt:lrt;cs~-J H!fUSlO Ser:.-~1"0 . 
-Pauli;zo de So!c(t.hmior.-J,çwJ·o "1Id!ei·.
Ecneclícto Lúlc. 

N. 2ll-1895 

Aulo;·i.<tt o Pod~.- E.,;cc"ti-.;o a av;·ir no "ll;;,f~
icl·io d(t ilfaJ·inl"t o crcrlilo s~<J.')denu:;;ll()' · d•! 
7.01 6:99:Jf$Z:JO ,;~ -n;bricl~> 'JHL" mcaci<>;r'l rio 
m·l . .J·• da lei J1. 226, de :!4 de dc=emuro de 
189-1. 

Em mensagem de 3U do proximo passado, 
solicita o Sr. Presidente da Republica o cre
dito de 0.616:993..,<!;250 pa.ra occor?er a r1espe
zas nec-o~-.sarias e exce~entes á diversas ver
bas do l\Iinisterio da Marinha. no exercicio 
-vigente. · 

PnrtJ. qne a Ca.m.::tra forme seguro juizo sc:
bre a natureza e conveniencía. de taes dC$pC
zil-s, q_ue, aliás, são previst:ts na Jei, n. com
missão Jaz <.'Onstal' do presente parecer :1 tn.· 
bel!;l. demonstr-atn'a. orgn.nb<lda ··pelo go
.-erno; e, n.:td:~ tendo a oppor, desd" q11e o 
Sr. Presidente da 1\epublica considern. tue~ 
despez:ts--co.wo necessal'ias: 

E' de paree!!r qne s~ja adaptado o segu:nt!! 
projecto de lei: -· ·. · --... 

O Congresso Nacional resolve : 
· Art . 1." E' o Governo autoris~do a <tl.,rir 

<J.o J\rinist.erio da. i\-farinh,L o credito S\lpple
mentar de i.6l6:993$250 <tO a.1·t. -!" da lei 

tos ................ . 
~- 15 Fol'Ç<!.ll<t''al ......... . 
'N. I i Repa.rtição da ca.r·ta. 

ma.rWma .......... . 
N. 18 Escola. na.val.. ...... . 
L\. 19 ReH.n·mu.dos ......... . 
N. 2(1 Obras .............. . 
N. 23 ~Iuu ições de bocca .. . 
N. 24 i\luniç,jes navaes .... . 
N. 25 .Jit'l.tCI'ia-l de cunst ruc-

r,:ão rntval.. ....... . 
N. 21'\ C'ombnsti•el.. ....... . 
N. 27 Frete$. etc .......... . 
N. 28 Evcntuae:s .......... . 

!30:000$000 
:275;!)!9$240 

20:000BOOO 
lú:OOO~"OGO 
:3s :5SS.')S 1 G 

260: 000.~000 
700:000!-,;000 

1 .:;ou:OOO$OOD 

1.200 : 000.~COO 
200 : cor 1.~ooo 
50:00ú~OOO 

340: ooosoo o 
7. 616:993$256 

Art. 2." Kcvogam-se as disposiç~õe$ en1 con
tr<U'io. 

Sal;:~. ~h.s commíssões, '1 de outubro de i805. 
Jo,7o L opes, presiJente.-F. P. lJuv •·tuJ. r-e
lator. - Paul•.t G lli•mo·•7•:s. -I..<rw·o •llr!ll~; .. -
Bene•licto Lc:te.-Paulino de :;ou;:;,, Ju;tio,·.
Au~ru~w Sccero. 

Mensagen• 

Sts. Membros do Congre!'-50 Naciont1.l -
Veri:ica.ndo-se pelas dcspe1.as re<1.lizada.~ 
a. te a presente data que as quantias Yotctdas 
no orçamento em vigor, :para. o Ministel'io da 
Marinha, não satisfazem. as exig~nci:~.s do 
servi~o. achanclO·$C j ó. esgotarlns algumas ver· 
b~•s. wnho ~• honru. de ::tpre~entar-voe a iu
clu~a demonstl"a.ção das ~ommil.:l que ainda 
se lil.zem necessarias, na importnncio. de 
7 .616:0!):3$250, distribuida pelus rubrica.s es
peciticad:~s nas tabeUa.s anncxa.s á me;;ma de
monstrrlçiio, solicitando-vos a abertu~·a de 
\lllt credito supplemenwr daquella. rtU<Lnti:t·. 

CapitnJ Fedem!, 30 de setembro de 1895. 
- Pr-wleni<J José d a 2rl oraes Bm·ms, Presi· 
dente da. Republica..- .·'1.' Commissío de Oe~n
mento. 



Exar cioio de 1895 

~Hl\ !STI~IUO UA ~IAIU ~ HA 

RESPIO IJ.\9 1'A IJ[J,J,,\ H DE~IO:\'STitA'l'II'AS DO Clli.-;IJI'I't) l'RECl~U ,\s 
H I' 1111 10.\S A !l,\ I 'i O-DECJ,A I:A 1),\S 

§ I• - Si:ct·ctcrria de t1íllldo 

~[:.\ler ia!: 

Pat·n. pagitJ.tÍcnto t1c artigos tlc cx 
pcd i cu tt>r i 10 pr\!~sões c oncaucr-
llaçõcs ... , ... .. ......... . . . . . . 

§ 3 '-;-Orüo·tct-geHeraZ 
q , 

~la tori<' I : 
l•.lem idt m idem .. .•• ... • . .• , . . , • 

§ 5"- Coll lwlol'i" 

i\latn·l:1.l: 
hlom idc1n idem ..•. .. . ..... . .. , . 

§ G•_;_Commi$SIIriwlo {JOI'(I t 

Mttlet•inl : . 
I dom hlo1Ú itlom .. .. . . . .. . ... . .. . 

§ 7·•-Aur.liror·ie~ 
; .. 

Mn.tet•io.l : 
Idem idem idem ••.• •• •• •.•• •..•• 

10:000$000 

I O : 000.~000 

l0:000$000 

5:000.)000 

50$000 

§ 0"- ':'orj o d.; iilfilillt!l 'icl do 
l>lfl l 'illfHt 

Mntot•inl : 
Pttm ucquisiçii.o de insLt•umcut.os 

de lliUSh-ll, lhl'dlliO Cnlo, ÍIIIIJl'llS
SÕCS O CtJcit· 'eJ' Illl(,'IÍCS ••• , , .. , • • , 

~ f 0-Cor)lo de mnriii{Wi l·a.i 
lWCiOri<!CS 

;\lltl.cr·lr~.l : 

Pam · insL!•umcntos rl c musica o 
concer•tos , t·xpcclicnte , rurdalll('ll· 
to, irnprcssõcs e lc!nca··let·un.çi'ícs. 

§ 'I L- Co;llptliiMtl <(r.: inl)(r/idv$ 

l ' e,.:;mn l : 

Pat·:~ pagnmenlo do soldo lis p~u~os 
atlm lt~idnsno,\sylo !lc luvnlído;;, 
clr·pois do vot-tdo o Ol't::uncnlo, 
t cn tlo em visto. :t lei n. 2<17, rlc 
I 5 de rlcz(•m i.H'o 11c 18\J I. .. , .. .. 

§ I.'J-AI'.1e!/OI)S 

Pessoal: 
P!1.r tt _n~tcnde t' no p3-gament.o do~ 

Yenci!nnntos dus empt•eg:ulos ci
vis, rnc.;;tJ'<UJ~·a1 op:JrnJ•io.:; do 
(( llêldt'O O <'X tl'l10l'dintll'iOli , Jl!l· 
t i'ÔO.->, llli\chinistas , l'l,guistas, 
J'CIIl lttlúl't' S fios at·scuacs do mal'i · 
nlut da. Hcpul!líca, de :u~cordo 
com iu; lubelltlS n quo ~e rofct'<~ 
o decJ•cto n . 240, de 13 de do
~.eml.rt ·o do 189,1 ...• ...• ... ... • • 

Mt\tt-ria.l: 

F l\1'0. pngamcnto do nrtígos J o ox
pellicure, uler)sis, imp1·essões e 
CIICI).(I<·l ' III\ÇÜ C~ , , • , , • , , , , • , ... , • 
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§ l,'J-'C'IIJ)ÍitmÍIIS d~ JlOi'/OS 

1-h\tm•ittl: 

PaPa pag;Ln\enlo de artigos de cx
]Jedinnte,. impressões e cncadet·
IH\Cties o pai\'\ n Ltcwle•· ú. dllfe
l'Cl\Q;\ do aluguel dos p••edios em 
(]ue runccionn111 nJgunms tlas cll.
Jlila.ubs do portos pol' termina
ção \[O contt·acto .............•. 

§ l4-lJ~tlis•ciJ/CII(O de )IOI"to.< 

P,tra a~~~llthW · SC a (]espeza co;n ft 
consh•lH'.çÜo tlc boia.s e bnlisns dP. 
Gno 1\wa.rn incumbidos os <tt'S3-
tlael tbt 'Rahia, Pm•nnmhuco o 
I\,t•n .....•.. ; ..............•.. 

§ t:;-lt1
0}Tct il-'tl)(!l 

Pessoàl :-
Ptll'll pag;lmontG de graiiflc.1ções 
ao~ otrki:Les d;t a.r111nth e clnsscs 
nnnexi\S e pl'nça~ emba•·cu.dns .. 

lllatm•ial : 
Prmt pagamento de. ,expe.tiente, 

impressões c eucadema<;iíes ...• 

§ /7 .,... 1/cpw·li;<to da c,u·ra Mm·ilimn 

~lataria! : 
Para pagamento du [l.l'~igos !le 

expelicntc, ncquisiç!io do olco, 
mechas , etc. , cust(',to c consm·· 
vaçf1.o tlo5 phn.róes e p1mrolctos. 

~Q): !!19$'240 

I 5: 0(l0.S1ll10 

§ 18-Escola Nuwl 

.llr, .. t~ll'ini : 
Pa r-n.acqn isição do ul.(\nsi líos pat•a 

as u.utal.'l, o~iec!.os de t'.x pcclicnte, 
irnpt•cssõcs e eucatlemaçõns para. 
a ~~~cnta, BiblioLheca e Muse u do 
i\lnrinhlt ... . ........ .. , .... , . , 

20: ()OO.)OOO I § l9-Re(ol'in<Hios 

Pc~S<>nl : 
J>al':l nttcnder• no pag-:uncnto tio 

soldo n.os ollicin.cs da u•·matln., 
clu~scs tUH1oxn;; n pt•a.;•:ts tlo pt•ct 
l'C'llwm:tdrts depois de votndo o 
or.;amnn to ......... . ......... . 

l:m:ooo:;;ooo I § 20- O/n'tts 

~n:,: OHl$'240 

20:000~000 

Para ntlcnt\cl' ao pngam\!tllo uo 
pcgsonl AJ•t istlco do quad r•o c ex· 
tl'c\onlinat•io clns otrlcinns annc
X'tS it Dircctorin. 1ha Obr[ls 
Hydraulica~ . . ........ .. ...... . 

Para acq u isiçiio de rnn tet•io.cs c 
pal'fl attonder-se !l re.pat•os de 
prcd ios em que fnn'ccionam :tlgu
mas r!ns t'ep:tr•tições de mal'inl10. 

§ 23-JllWIÍÇ,JtJs rlc Ince,, 

P8.l'a. nttc ndc t•-sc ils r1osp~· :t.t\S com 
acquis~iio du genct'<~S p1•oprios 
\1(~ rtH;üo dhu•ia, tendo-se em 
vis'n u rllflbreuça do p1•rço por 
que fica cad1~ r·ação no cor·••cn r.e 
exercido, e }Jl\l'ô\ o n.bono de 
J'UÇÜ!·S t\S }lf'UÇ!\S U ltilllfl111ClltC 
ud!nittldns ao usylo •. , ....... . . 
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§ 2i--Jfwti(•êes naraes 

Para tLttcndce dc:pezns com acqni
siçâu de · artigos de munições 
na voes par<~. os na \'i os c estn!Je-
cimcutos de mariniHt ......... . 

§ 25 -'-Mctlei'iHt ele CO•ISinccçao ílrt~Jal 

ldeni i riem idem de artigos pt·o~ 
prioslle constt·uc.ão naval pam 
os navios e estabelecimentos de 
marinha ........... . ......... . 

§ ZtJ-C'ombustivel 

l 1em itlem de cvmbustiYel idem 
idcn1 ......................... . 

§ : '27- l'hJ!es, etc 

Uem idem com díll\n·entes, fl'etes, 
tl•.t tlllllelítO de OJflCill.CS C J}l'ilÇllS 
fó1•a elo h,osp: tll.l e cn fo:•m•uios e 
cntel'l'•'mnn til::: . .. ...........•.. 

§ 28-ôucnl!wcs 

p,n•u atteúdt:w lle3pczt\s com pas
sagens, ajudas do custo c gi'ilti· 
ficaçõcs pot• ~erviços cxtraor<li
narios · e onti·as despcz:ls não 
prel'ist!H, attonti•lu. a impoi'
ta.ncia tle ·lO :00:)$ ptwa. acquísi
ção de pm pt•cdio pnrtt n. ca.pi
tanht tlo pol'lo c Es~oht de 
Apt•cndizcs Marinhoiros no l~s
tado do Ma.t'<tnhão ...•........• 

·. , ,, 

niiN!STEIHO DA MARINHA 

I>E;'IfONSTHAÇÃO DO CHEDITO PHIWI:"' PAHA AS DESPEZAS DE l\IA'l'ERIAL 
DA HUIJHICA- SEClm'l'AHlA DE ES'I'ADO 

J.300:0W$000 

Gt•editos- Lei 11. 200 do 24 d?. der.cmlJro de 1891. •• 

l . 200: 00')$000 

200:000$000 

Dc:;pczc< cfl'cetico. 

Pelo Thcsouro FeJeml ate julho de 
1805- Artigos de expediente .. 

Peln Pàgadol'Í~t 
d;t ~lal'inha atú 
o fim de abril 
de 1895: 

Bxp('dicntc ..... . 
50:000$)00 I Despezns miudas. 

Stllado duc :;cl·

vontes, ....•.. 

I :·t·~ ·ISOOO 
ll3$:.!00 

308:GG5 

· Alhli·:ionc-so : 
O resto do consignação e o (]tlc so 

ctLicultt despender ató o encet•t•a-
Jllento do excrcicio ........... , . 

3•t0: 000$·100 I Ann ullaçõe..;; ....•....••.•........ 

I :3:M$400 

I :955~865 

a:280$265 

23: I5I.S735 

26:43~000 
12:~000 

7.616:9!.l3$~6Ci 1 Credito preciso ...•. ,,,,,,,, ..... ,,,,,,, .• ,,,.,,,, 

16; •120,-)000 

20: ·1?0.$000 

10:000$000 

i" Secção da Conbdoritt do :-.rat·inha, 17 de setembro de I 1~ Secção da Contndo1•ia dtt Mat•inha, 17 de setembro de 1895.- O 
18{15.-0 chefd de secção, llt:nto de Cw·oaflw Sou;ct Jtmiol' .-0 I• cs- chefe d.o secção, Bento ele Can;alh. c Sou:ct Jurtio1·.- O t·• cscriplu· 
criptlll·a~·io, Di11i~ .·l(f'onso R. da Sitea.- O conla..lor, 1liathias Jod ral'io, Dim':; A/To11so Nod1·iguesda Si'ru.- O contarlol', 1llathias José 
dos Swdos Ca1•ualh·J. elos ~ar1tos Cm•J.mUw. 
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E~al'cicio 1l0 i 8 05 

:\l l i\' l:j'J'J~!HO DA l\l.-\.1 \1:-.liL\ 

DE~Iüi\S rH.\ Ç\0 I!! C!tEI •I'fV PJ:\-:CJW 1'.\ 1!.\ .\5 f; I·:SI'EI A ; ll : Y.~.TERIAI, 
Ll.\ l! l' tu:!<.:A - ll f"AJ!1'EI, ()I·!~TI! .\f, 

E~er<:ido tl Cl 1895 

~1 1\IISTE !UO DA ;>.1.\ \UN!lA 

Ct•c Hlo _: L~i u, 
2H6 do 2-l t!c .Jc
z~mhrodc 189-L 

u :·; ~.!0.\8T itA(i.•) 110 CJ(lWi 'l'O l'l! l'<.lSO P.\1 : .\ AS UB'il'i-:7. ,\ S h& :\I ,\ 1'1>H L\ I. 
H.\ n: ·H !:;t.:·A - C :I:"\ T .\JJ:.): :I A 

lJ~SJW"l! c f/(: r i i r a 

Pelo Tlw-•o ll l\l F o· 
dera I a lé n fim 
tle jullio ti c 
1805 . 

Elq)cllion ll' ...... 
illl jl i 'I'SSiJC~ · O f' ll· 

('atlcrn;;çúc~ . .. 

Poli~ P,lglido••;n 
dn ~!al'in lm ai.ê 
Jlrn ri o n l>l'il de 
18ll:í. 

Expctl icul(' ... -.. . 
Despr·~a.;; m i uda;;. 
Stlltu;lo dCls SN'-

,·cnll's .• . .. . . . 

li : :_ljli~; 100 

2C·'l~ l i:i0 

): ,Ji\ ~()) 
:!OI.l8·10Q 

i'50.)001) 

f ~ ~i·?o.: o, ' 

l ~ : •~i ·~~:::·!.~··-·· 

I :\"?"< ;•)i) 

s : 5i.J·\.~í,,(} 

C) r·c( , ~ .. ,,.....Lr·i 11 . ~l l<l, do~~ tio rl t.•r.ernl,rv t1n l >;;J I . .• ...•• 

IJC.')lC ;t! •!//;•('/; fi! 

l'c}(, T lle;:;mr o \:ellc- l'<~lrüc o nm .lojn!h') tlt~ ~~~1:>: 

.\ 1l1;.;<·:\ de <:q:nlienlf' ..... , .. 
tnlp t·cs~Ü~j.j o ur L~ad(_·t•t : ttt;t:t~ . • . 

-;-.;,..i)tr'J 
.-j_j,..:ij( () 

l 'd•~ p:t~adut• i;l. ti;t .\1 u•ir tl.n '' ~'i o fi111 tio 
nb•·ilt !e 18!1.~~ : 

.\ l' li ;.:os 1le expn.licnL-: ...... . . 

t I;;,;;:;oo 

11(-sp,.~:l> w iw'us , ; . . • . ..... .. 
S;thll'io dos ~l't'rt'nln> .... .. .. . 

:~ : IOti ·.;~ t :> 
:l33,;;·?0i) 
-t i o. ~ooo \"!.: ~:_-,\,s;o 13 

2: %:'>$:) I :l 

A•l•l icic)llc-Sc'-: 
,\1.1,\ici&un·E~:· 
0 rc>(O tia consi-g'IIUÇ-iio c o qllc O_ J'('.~lo d:t co:lS!:{IHtçflo o o (]UO fi(' c:ti<~U ii~ 

s: :wo :>iJ(}!) 

oO c;\letll;( ti C:3 · th•sp:<lllll'l' a té O Cll i'Cl':':llll<' ll b tio CX!·I'- . 
Jlen•.IW nló o cíd<l, . . . . .. . . · . ... . . .... ... . ,, ., ... , . . t il:0~!J.:' l87 
(!IJ_CCI' l';IIIICillO • . 18 :3(1;?$000 . . _ 
dot<Xcrdcio ltl·u·l··"l' •l l"·""ll ·OfJ" ' Anuu rt . ..-ao. ... .. . . . . . . . . . . . .... ...... .. . • .. ~ooo 18:300~'000 

. . , • • . ), I" ~. '-~ -V- .") .J I ---~- ------ --. 

c
1
·edito tll'l·d , o. . ---- -- -\o~;};$ÕÕ,; i C!•cd itn JH\"cis·J . . ...... .. . . ..• . ••.•• .... . , . . . . • • . . . . lO: OOf!;!;'l:JO I 

1" Scrçiio !lO. Contadoria. 1li\ ~lin'nha, l í de ~ct.rmhro üc l t'l'f>. - ll I I ·' ~ec1;i1.1 th f'nulntiOl'ia tia ~I;U'Í ilh :l , lltlc ~elcmlwo t\c lg!l:). -,. 
cli_CI_o chL ~CC(' ii :> , IJe_HlO tlo (io;_wdl,a Sot:.'tt Jr!,l i~ · ·. -0 _I'' <'S:Jt')P tll l'·~~ ~·io, I O c!tefu <!c. sccç.i_o>. /Jm to cl,! _t,n· calfw '' Sm! ;u Jun io,· . - 0. I" l'SCI'~j)tll -
lJ~~tl < ,lfja,l$0 Nodn:;H~·~ d(! .~:/uu.-0 co utat!Ol', J/ .. 1111<'-< .Jo,oJ tios .~ ,,,,_ 1, l ':ll'l r1, J)c,, t :. . l f/o)H "l u. dtt S: l>' ·t. - o túi\Lnd t•l' , ·"""' '(!$ ·'"·'c tios 
los Cul'lmll o. Sw1loJ C« i ' w //,o , 
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Exorcicio de 18 9 5 Dcspe~a e(/iJctira 

).I!l'\ISTERIO DA ~IA!ll:'\IL\ 
Pela p:Lg.v.loi'ia th i\hein !la até abl'il de 1895. 

o 
I' 

8 I Objcclos de expediente.. . ............ ·. · .. · · 
;l DE~IO:'o\STIUÇ,\.0. llO CHED11'0 PltECISO PAHA AS DESPE~.AS l>B )IATJo:IUAT, liA 

10(1~000 

RUBIUC.\- CO)DllSS.\HIADO GERA!, D,\ ,\\t)IAD.\ 
~ 

Atldic:one-sc: 

~ dt~cdito-Lci · n. 2Ci!3, do 24 de tlczcmbeo de 18:JI. •.••.. 3: 10)$1):0 

O quo !:C c t!e.n~a. dc;:pcntlel' até o enecl'J'amcnto 
do OXO!'l!ll!lt). , , , •••••••••• , •.. , , • , ••• , ••• ;:,·J;;;:oo lfí0$01J) 

I" Scxiio d;t C'ont-l1bria th :\farinha, 17 de Sctembi'o do ISf•tí.-
0 che 'e ria sccçií. ), H::>Zio du (}o;·r:rt!lw o .<;onoa J,.,lio•·.- O l" escl'i
pLlll'<li'ÍO. Dini::. .1(/imso N. tia SiiiJa.- O cuntrv.lot', .lla!ltia~ Jo.~J d(•S 
Sall!Os Cw'l)(t!/10, 

D ~spe.~:t elfeetívtt 

Pelo ThesouJ'o Fedcml até 
julho de 180:-> 

11\\lll'essúo:; c cncatlot'ntt<;õcs .....•....•..• 

Pela Pagatloria <!a ~larinlta 
ató abril de 18~15 

1\li$750 Exoecicio (te 1S83 

W~hTI~l{IO DA ~L\RINIIA 

Expc:!ientc ................. . 
Di.'spezas miudas ............ . 

2i0.~9-tu 
:3:n-i'?O'J li 1:1.:;1-10 

DE)JO:\ST!t.\Ç.\0 IJO C!:EillTO l'HECISO 1'.\HA AS pg~p"f..\S DE ~IATEIUAL 
!J,\. l:UBHIGA- GOHI'J D!~ 1:\FA:\T.U:L\. DE ~L\HI:'\IIA 

I :2:10.)'396 Ct•c<líLo-Lci n. :.W .i c.le :!.·1 de d<:'witlbro do I 'lU l .. , •• , 
·.Addicione-se 
O res'o da consigna<;ão e o que :<c calcula. 

de·pender :tté o oncm·mmcnto tio ox-
erc~icio. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . G: SG9.) I 0-l 

Credito pt•cciso:· ...................•.......•.....•... 

JJ,I.<fll!-''1 e(fi•c!ir.'t 

8: I OO.~IDO I Pelo Tllesol\J'O Fcthll'al alô julho de 1895: 

---~- f!<ll'thllllCiltO ....•...... 
5:000.~;000 A1·tigo:; de cxpclicnto .. 

J.f : '!; :·!~500 
:!-,í;;700 14: wo.:;zoo 

I" Scc.;úo da Contadoria th i\larinlHI, 17 de sclembl\l de 1:)\15. 
- O chcf'o de secção, Bento tl<J Carvallto e Súl!:;a .Twlia;·, -0 I" escl'i

Prla. p,Jgatlol'ia th liial'inha :ü(~ nlwil de ts·~~i: 

tUl'itl'iO, Díni~ i\fj'u;l$0 U. da Silt:a.- O contado!', JLrthias JosJ dos j "\!'Ligo:' de expedicnlc,. 
.Santos CdJ•rallw. Luzeso ................ . 

Exerclcio de 1895 

~IINISTEHIO DA :\I:\IW\IÚ 

1
, DEMO:\S'I'HA<,~:\0 llO Cl\lml'l'O l'ltiWli:\0 l'AHA AS DI·:SI'Et.AS m; l\1.\TE!UA!. 

!!i . · ·.. . DA RUDIUC.\. - Al?DlTORIA 

Cre•lil.c-Loi n. 2136 do 24 do dezembro tb 189·1 .......... . \00.~000 

Adtliciunn.-sc : 
O rc~Lo •1•L consigna('i'ío 

o.o que se calcula des
pentlel' ale o cneet·m· 
mento do exercício 
com l;.trdu.mento, ins
tJ·nmen tos para a. 

3'!0SSOO 
750~000 I :070.~000 

1 ;-,: 5uo.~·!oo 

70:000$000 
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ba:ntht tle mm;i,•.;\ 1 ex· 
JlNiicnto, i iHJ>I'~SSÕC!S 
<: luí'.ea. ; = . . ...... , •• 8 1 : ·l39$H0~) I 00: 000$000 

Ct·edito prcélso. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;n:ooo~pon 

l" Socçii.o da. ConLadot•ia da ill:winlm, li tlo ~clctnllt'o de 
lSO:i.- O !!hcle de scc~<io, !lento dr! Ca l'c(!!/10 o Sou;tt Jt!uiot·.- O 
1·• llSCriphtl'<tt•io, f)jui ~ , l /Jrlt!so 1:. d~t Sifuu. - O cou LtulOl', il!aihi<rs, 
Jos~ <los Sttnlo:; Cm';Jtt//io. 

Ex.ercicio de 1895 

MlNISTJm!O !JA J JARII'\1 1.\ 

Dl>~IOX>'I'I\•\ ('•\.o DO CIU~Dl'J'O l'I:F.CI.•O J',\ ltA ,\S DJ<:WI'JtA S ) li) ~1 ,\Till ll.\ I. 
Iü !lUI!HlO.\ - COIU'O I> E ~IM\1:-.IIIL•:IIlOS ;\ .\CI OX.\ES 

Gt·edit•>-Lói n . 2;16, ~lo ~1 . 1 (\c tlczcmlgo tle IS!H... . . S5G: 100.~/100 

Dvs1Jc ;c• (!/J't:ctit)(l 

Pelo 'l'hcsou r o Fed c.t•.ll, nté j ul h•l 
do 18'.1:í : 

1'~'2 :05jf;.)8[ Fnt•d tlm en to ...... . . . .. 
l~~qwdientü' (artigos) .. , !H ·2$780 I:!? : D'JS ;:1 li 

Pda P;tga:1ori:t tlc :\lttl'ill ha n.té abt•il 
de 189:> : 

Fnt•t\ame~tLo ..•....• ••. 
ArtigoB tle cxpcdiento. 

9:5~8..:;700 
420$300 

Pela l,.;g,lçi'i.o em :O.JonLovídéo o na· 
v io~ :\!li estnc.ion:Ldos até junho 
Llu l ':l!J5 : 

10:00~2000 

l•'Ul'tlatllCulo ..••.... • , ..... ,.... .. ... •I :0:? 1:)110 

lles)l<?~ tt <Wiai'imdH 

l'eht ll islri buíçã.o felta ao~ e;;tados c 
O.p}lt'oVada pot• l1.\'iso 1()9 A, do 2~ (le 

137:031$1i7 

jnncil·o 1lc 1895 e ct•edi\os concotliLios 
. em vi r t ude ilo difl'orontns avisos, 
pat'J1 despozus do m:ttm•il\1 tius es
cola.~ de Apt•ontli7.cs Mat·iu hcir os . .. 

Atldicionl1.-.;;c : 

8G:916$000 

'!23:HH$477 

...... 
(,ll 
~ 

I 

O l'O~ i.o rb con ~ ig n ação c o que se 
(!aknl :~ tiBspcudcr aLé o oncm-rtt
ml\nlo .lo I!X<\I'Cicio, l(l !l LI II·~C om 
v isla. n. dcspnzu. cll'ce~wld:t p<,lu '!'h('· 
l'OUI'O C\ l'agntiOI' ÍIL tlc illa.rí uha, as 
coulllS cxís ton lc,; ctn lll'•tccs::o no.;la 
t•npwl içfio o co.tt :L cunct•:lôilO li o 
ct't\ li tos que JIOSi>Uill precis:ll' as al
ftuulcgaB dos tllll'twcnLe~ u ; l.a llo~ ..• os;,: I OI $:'i:23 

'Oõõ~õ!t$õõã I ~ 
;\nnul laçõ<:s... . . ... .. • . . • .•. . . . . • .. ___ ..2:·~~ __:~:~~~~ ~ ~ 
Cr•cdHü proci~o .... . ,.. .... ......... ...... .. . ...... 50:000$000 : 

l" Sccçiio '''~ Contado i'Ía üc l\hu·in\m, 17 de sotemhl'O (\OJ ;:. 
JS!J.j , -0 chc ro dr: SIW•:fw, !leJI!Q <1.: Can•.1l hr1 o So1~;" .hmiot· . - 0 I ""· 
I • o;;c!'lplUl'.l l'ÍO, /Ji.ti; ·1//"""0 N . d<t .'ii i V•L-0 contador, Matl<ius I f; 
./•J.~·j dos Santos ('a,'t'ul/.o, E 

Exercício de 1SU5 

11L\~ ISTI-:HIO IH .\L\IU:\IIA 

lll~~IQ);S1'1\AÇÃO llO Cll lll>rro l' lli!:Cl ::iO .\ ll llnHlOA- COMI'A:-\ lllA. 
IJJ<~ l.'i \',\L III Ll~ 

Ct'ü\lito-Lci n , 2<iG , do 2·1 tlt.' d(•'l.CIIIbi'O ele 189,1 . .. . . 

lJ..•,,tw•a t!{/iJctit;;< 

Pela. Pagnt\m•i:~ tl:t :\la riu ~m ~~L\: ;tbt•il tlc 1893: 
Com o pngtunon lo 

de sohlo ao~ inva lido~ : 
Co•·po de machin illlt\$, .. l \J9$()\)8 
ll.lcm df! m:~ríu hciro.s 

nn.cionacs . •... •. . ... . :!: ,[0·1~13'! 
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Idem de ofllchtes mari-
. nheiros ............ . . 
lrlem de infantaria de 

marinha. .• : .•... , ..• 
::\lar in tingem ........ .. . 
Bt•igaua uc cnfm·nwit·os 
Idem de csct•eventes .... 
llem de artificcs .•..... 

Pela distl'ibuição feita 
aos ·estados, a.ppro
vada por . aviso nu
mero lüü A, de 25 de 
janeiro de 189:> c Ct'e· 
ditos concodi•los em 
vit•túdo de diffet•en tes 
avisos, para paga
mcnto tle soltlo a in-
validos .. •' .......... . 

Addiciona·so o resto da 
consignação e o que 
se calcula despenclcr 
tltó o fim do cxet•ci
cio, tendo-se em visttt 
o maior ·. numet•o de 
pi·aças arlinittidas ao 
asylo deJ.lois de appro
vado o ot•çamento ... 

288$000 

701:);750 
ül0$000 
512$100 
206$000 
-15$00>) 

f>: 207$,180 

De.~p<!~·! a!!lorúa:la 

30:710~500 

:ri: 977$9iiO 

37: 3-13$;):W 

>Crodito preciso ..... , .......... . ........... . ..•.... 

73:321$:í00 

!i:iü0$000 

I" Secção da Contadoria dtt ~farinha, 17 tle setemhi'O de 189:J.
D chefe de secção, flcuto de Cal'l;t!llw e 8rl!!~ . r .ltmio1·.-0 I'' cscriptu· 
t•ario, DiniJ Affonso R. dn Silt•a. -0 contador, Jllllhias Josd dos 
Santos Cal'lJa(:!w. 

Exercicio tle 1895 

MlNISTER!O DA :\IARI~HA 
o.. " ) 

lllniOI'\S'l'llAÇÃO DO OHIWITu PltECISO A RVDIUCA-.\lt~E:'\AES (PI>:">SOAL) 

Credito-Lei n. 266 d u 2·f de dezembro de IS04 ..• ,,. 3.213:681$740 

Despc ;a e/làctiva 

Pela Pttgndoria da .l\htt•inha até o fimlle abl'il de Is<J5: 

Cum o paga.men to do 
pessoal da ndminis-
trar;ão; .•. , ..... , . . . 1 G(): 094~762 

Idem idem do peswnl ' 
artístico do quadr·o 
extl•anumer.11'io e ex-
tmordinat·io..... . . . . RI:~: 63:2$241 

Idem idem idem do ser· 
viço geral.......... 85.523$41i5 I .ODG: 1508468 

Pela Delegacia do Thesom•o em Lon
dre.> até junho de J8ü5: 

Com o pagamento rle vencimentos de 
um sub-cnge :heiro tHtVIll em com-
missão na Enrop:t............. . ... :2.:450$000 

Pcltt l.egnção de l\lontevidéo c ruwios 
csl.acionatlos,ató junho de 1895: 

Com o pugn.mcnto de ven ,jrnentos (lo 
d ireetm• de >constt•Hcr;fío na v;d do 
Arsenal do Lada••io, em tt•ansito.. . . 937B531 

Despe ;a mttol'i.~alla 

Pela distribuição feita aos estado:> d;t 
Bahia, J>m•namlmco, Par!Í, ~latto 
Gro>so. o Rio Gmndc do Sul, e ap
JWOYllUIL por aviso n. Jü9 A do '?õ 
lle janch•o de 1895, para pagamento 

I . 090: 538800.:> 
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iJ )S vencimentos do pessoal tlos re
spectivo arsennes o estalelcchnento 
n:wal de. Itnqul. .................. I.l22:i86$000 

Addlciona·se: 
O resto da consignação e o que se cal

culo. despender até o encerramento 
do cxerclclo, tendo·se em vista o de
CI'eto n. 2•10, •le 13 de dezembro de 
18!J4, que fixou os vencimentos dos 
funcclonal'los ·civis elos arsenaos dtt 

2.2~2:324$002 

Republica ......................... 3.023:743~092 

0.146:067$004 
Annullnções ••.•••.••..•••••..•• , • • • I 1 :7·10$154 6.134 :326$\HO 

Credito p•·eciso . ................................... 2.020:645$~00 

I" Seccão do. Cont:vlorla d:~ Marinha. 17 do setembro de 1895.-
0 chefe de secção, Bento de Cm:vallto e 8ou~a Junio1·.- O 1•• escriptu
rnrlo, Di11i; Affonso R. cla.Sil,,a, -0 contador, MathiasJose elos Santos 
Conxrlho, 

Exercício de 1895 

~!IN ISTERIO DA MARINHA 

DE~IO:'\STHAÇÃO DO CREDITO PREOISO PARA. AS DE51'EZ.\S DE- llfATERIAL 

ij, 

Credito- Lei n. 
260 de 24 de 
dez ombro de 
)8{1<1 •••••••••• 

Despc•a clfectiva 

PeloTbesouro Fe
deral nté julho 
de 1895: 

Impressõc.~ o cn· 
cndcrnaçües,: .. 

D.\ H UlliUCA- AltSE:iAES 

58:480$000 

205$200 

At•tlgos r~e ex
pediente .. , .. ,. 

Pe!a Pag<tlloria 
d,tl\ltwinha até 
abril de 11395 : 

Asseio da casa ..• 
Luzes ......... .. 
Expediente .. , ... 
Impressões e en-

cndernnçõas ... 

Despa:::t aulorisada 

Pela tlistribuição 
fel ta aos esta· 
dos da. Bahia, 
Pernambuco ·, 
Pitt'a e l\fo.tto
Grosso, o.ppro
vada por aviso 
n. IG9 A, de 25 
oe ,janeiro de 
1895, Jlnra tles
}Jezn do mate
rial dos respe: 
ctl vos arscnaes 

Add:.::iona-se : 
O resto da consi

gnação e o que 
se calcula des
}Jender até o 
encerrJmento 

do oxercicio ... 

3:021$544 

246.''400 
5:836~098 
7:963$237 

2:500$000 

4:1813$744 . 

16:630$1}35 

20:823$370 

21:580$000 -----
42:403$379 

46:076$621 88:480$000 

Crrdito preciso.. 30:000$000 
I• Secção da Contadoria de Marinha, ·17 de setembro de 1895.- O 

chefu de secção, Bento da Cm•t•alho e Sou;a Jwtior.-0 1° escriptu
rario, Díni:; Affonso R. da .Silva.-0 contador, Matllias Josd elos ,"Jantos 
Cttrt:<.t l1•o . 
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Exerclci~ da 189õ 

i.\IJNISTERIO DA MARINHA 

. . 
DE~IO~STRAI)ÃO DO CRI.:DI'l'O PRECISO l'A.R.-\. AS DBSPEZAS DO ~IATER.JAL 

nclro tio 181}5 
pa.i·a <lespezn. do 
m11.torin.l d11Scn.· 
plta.nins de por· 
tos ..........•. 13:880$000 

14:850$150 
DA Rt'DRWA-CAP!1'ANIA no r·<~nro r Addlc!ona-se 

iOredi to-Lei 
n, 266 do 24 de 
dezembro do 
1894 ..... . ... . 

1Desps.za cllecHua· 

IPeloTbesouro Fe· 
i dera! o.té julho 
r de 1895 
! Impre..~õcs e cn
i oodernnções . •• 
Pela ppgadorla dn. 

m O.l'lta h o. nté 
abril de 1895 

Asseio dn caso. .. , 
1 
;Expedtento •••. .-: 
Aluguel dn. cnso. 
· de S. João· dn. 

Dlll'l'll ••••• , ••• 
Impressões o en· 

cadern11ções •• •. 

Duspe.za aulori
sa~!a 

Pell\ dfstribulção 
foitl\ o-03 esta
dos o u.ppt•ovadn. 
por n.vlso n. IGO 
A tio 25 de jD.· 

1 6~$300 
40$000 

30.$00~ 

40$000 

• • • • • • • • • • • • • • • • 15 : 580$000 

000$350 

279.$900 ----
970$150 

O resto tln consi· 
gnação e o que 
se calcula dos· 
pender até o 
e n c ert•amento 
do o x c r c icio 
com artigos de 
expct.liento, lm
pt•cssõcse onc;J.· 
dernaçõoo, at
tondidus ns lm· 
11nrtancias para. 
pa,gnnunto . . . . 

A u g me n to de 
a 1 u guois dos 
pre•ltos am que 
funccionam as 
capitanias de 
ror· to~ dos esta.· 
dos do S. Pu.ulo 
e Espírito Santo 
o com a con ccs· 
são l\o creditas 
que ainda pos· 
sam ser solici 
to.tlo.> pel os d if
n~rentes allà.n· 
dcgns ... .. . , .. 20:729$850 35:580$000 

Credito preciso.. ----- 2Õ:õCO$OOOO ' ' 
i" Secção da. contadoria da Marinha, li de setcmln•o de 18{}:>,-j, 

O cht'fo de secção, Belllo <l~ Cm·vnllw :J .'S'ou•e~ Junio1·.- 0 1° cscrlptu- ' 
r•• rio, Di1lb AUo11so R . da .Silw .- O conto. dor, M at/,ia$ Jo# elos 
Sem tos Cur~;nll1o. 
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•Exel'cicio de 1 B 95 

Mli'HSTJ•:IUO DA ~I AH\~HA 

h:-!1\JON:lTRA~;j\O DO OHI::III'I'•) I'I:I·:CJSO PAI:.\ ,\S Vl-:~l't:~,\S 1>.\ Hl'I!IUCA 
-IJ.\.LJS.\ :.n :NTO lJOS 1';11\TO~ 

Ct•edilo-Lci n. 200 tlo ~~4 llo ller.embi'O tlc ISO-I . •. • •. 

l>cspc•a ctulodsmln 

Poln tllsit;ibuiçfi.o feita nos estudos, 
!l.ll]ll'O Vtt~la pol' n\'i80 n . 109 A de 25 
de jnncíJ:o de 1805 e cro:lítos conce
didos em vi1·tmle tio tliiTllrcn tos 
Il.\'ÍSOS • • ···,· f f ••• f •• ' • • •• • •••• o • ••• • 

Add iciona-se: 

13:7{Jj):;;(~)0 

~0:000:$000 

I lh 'J>C:·a c{f'ecri&tl 

Pela P.tg:u.lorhH[a 
111 n.t• ln h untó 
:\bt•H tf(} 1805 : 

Com o p~~gn.mcnh• 
1lo gmtilicnçtio 
uo~ olncin<'S do 
Cor po diL ,, 1'1\lt\· 
da, clnsses a u-

' ncx;ts o outros . 
j ttlom, ideJ.n,idem, 
1 ás praç11s 11n 

! 
Coi' J!O dA ~Iari· 
nheil'Os ;.lac\o· 
llllCS •• · . ••• • ••• 

Pela Dclegach\ üo 
iiOThef Olll'OCIU 
Londt'Ps u.tó ,ju
nho do 1395: O rrsl.o tln. consigtmÇlio o o quo se 

cn lculu, despoudCI' coui a con.~l.ruc ç·iio 
do bolns n IJalisas nos nrsenaes da I Colll o P<\gitmento 
BJ.hhl ; Ptwnamhuco t1 Pat'ÍI Jlill'i~ o l tle gt·nt i lícu.~·iio 
serviço de bttlisamenlo dos portos l atí: ~!OU$ 1 00 J :lu :OríU~tl rJO I ttos o/liciaes do 

. . . - - - --- -;---:---;---:- 1 Corpodn A l't l_\:t· 
C1•e<hto prectso • • • , .. . , .•••••.• •... , .•.• . . ..... ,... 130 :110H:;:()OO • da ou1 commts-

~ . • . · I FÍtO nu. Em·opa .. 
1" Sccçao · tla Cot\ll).dOl'Íl\ dD. Mil.rtnlm. 17 liO setembro uo , . · • 

18!J5.- O cheln .úo socçtio , lJt!Jt/o da Ctu 'r)lll/ul ti S cm;n Ju;w1', - 1 ~~t )('g~~~t? om 
-o .l· çsc~iptLu•ario, Dini; ilff~nso R. dtl .'\ilt'a.- o com l. ttdor, I' [ O~l·le·\·)(l leo,,, ~ 
•1ltrlina~ Jo.lln tos 8nnlos (Àil'Cttllw n.n \ l O~'' H·;- .u · ·· · · cJonatlos.atcJU· 

nho de !8\!5 : 

.EXel'CicJo d e 1895 

11'1TNlSTERlO DA 1\f;\HINHA 

Com o pagamcn to 
de Yc:.ncímcntos 
uo~ ofHciues !In 
n I' rJH.ulo . clusses 
1\lliJOXltS U lll' ll· 

.OE~IOX.>TR,\Ç"\0 DO CllEDJTOI'UÉCISO Á H UUI\lCA-FOR<;-A NA \ ',\L (!' ESS0.\1,) 

1

1 ç (\S <lO pl'et,., , 

. · · · · Pola. llotilht\. do 
Crcllito-I.ei n. 2Gf3, do 24 (\c dezemln·o de l8!H. ,. . 2 . ·1i8:8-I I ~-Q:1 Mt~oLto·G r o sso 
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até maio tlo 
181J5: 

Com o pllgl\mmllo 
· de gt•n.tificn9ão 

aos oHlciaes ·e 
praças embar
cados .. , . , · - ~ .. 

Despe ::Ct CIIIIOI'ÍS<tclg 

Pela di;strilJuiçií.o 
feitaao:;cstndos 
eapprovada por 
aviso n. · !6D A 
de 25 dejanoil•o 
de 18\J5 C CI'Cdi· 
tOS COilCC(\illOS 
em vh•tmlc do 
diffct•ontcs avi- · 
sos ..•..... ; .• 

Addiciona-sc :· 

O resto tln consi
gnação c que so 
calcula desp~n
der, não só ton
do:so, em \"isht . 
a do.;;pezn. · co
nhecida, attcn
didas ns gi•tüili
caçõos em pol'
toscstrangeiros 
que pereehem 
o:s ofllcines em
barcados nos 
un vi os q uc lllll 
so achnm ; bem 
como tfl.mbum 
para attemler
se ú concessão 
de creditas qúe 

48:00G$ô:W 

GBI :7B0$82B 

I. Hi7 :Oôl$362 

possnlll se!' EOli
citndos · pelas 
dii!OI'ontcs ul
fautlcga,; n te o 
encHJ'I'lllllell to 
tio eXCI'CÍGÍO, • 

Annullnçi3es ..... 

Cr·~d i to p~·cci so .. 

I .570:891$?í34 

2-.737: 952-$9 I ô 
3:191$752 2.73-1:7Gl$1G4 

------- -------
;200:919~:240 

i" Secção t\a Contadoria d:t }.larinha, li de setembt•o dn 
1895.- O chefe de secção, IJcHto ele Urlí'wllw c Sowu~ .hmioz·.- O 
I" oscl'i11t::rnrio, JJiíliJ il(/o;zso R. da Silw.- O contador, Jiat/ti(!s 
Jv:>J rio.~ Sonto.~ C'ui'U(!/IIV. 

Exercicio de 1895 

MI~ISTEHIO DA ;\L\RJ;:-{IU 

llE~IO;'IiS'l'HAÇ,\0 DO CHEDITO Pltfo:C!SO I'AB.A A;; DI':SPE?. ,\S DO ~IATEHI.\1, 
DA RUBRICA - JIOR\'A KA\'At. 

Ct•ediio, lei n. 26G, de z,t de de-
zeml>t•o de 18\J I. . ............. . 

lk~pe;a e(/'ectiwt 

Pelo Thosom·o l<'edoral . ató julho 
de 189;): 
,\rLigos de expediente .......... . 

Pela Pagndoria. da J\l<u·inha até 
nbt•il do 1893: 
Artigos de expediente ........... . 
Pela Legação em 1\·Iont:widéo e 

mwiosnlli cslaeionnLlos atéjunho 
de ISIJ5: 

At•Ligo~ de expediente .......... . 

8:500$000 

u:O\Hs450 

2:2-W$600 

G5)(H3 
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Pohl rlotithn do Matlo Grosso alÓ 
nia.io elo 1 805~ 
Expcdlcnlo . . · . ... . ... :: . . . . ..... . 

lk<flC :;,~ a 11 to 1úadrt 

Peln distl'illu içiio loit.:t aos C:sL:Hios 
o :1 ppt·o•·:~ lu (lO I' a \'iso u . I G\l A 
.11023 1le j a ll<lÍ I'O elo l8!l:í, p:ll'<J, a" 
tiCSJltW1~ •lo ·r.xpt•tlienlo do:; na-
vios ali i csb\ciouados ...... . ... . 

AtHicionn-:e 

::.J ;:;: ~) ) 

8 : <l:{:~~;·.~l:l 

•::n;w . .::•o :1 .• 1 

l I : 30:174.;~...; 

/J c . .;l J': .l ,,· ef/"ccli t~l~ 

Pt>h.•'l'll<.\'i(h ll'O Fo· 
ti (·r,d :LI Ó ji<Í,hl) 
tln I !;!I.; co:n 
llN[Ui.<ii,·:·IO de 
t;lr.os, n trt~ : ,a~ 
ct.c ..• • ••. ..• ,. 

C•.ltll li e O:IS(fllol · 
di•J n n·t i:II'O . .; 
tln ph 11'\t: s . . .. 

.\r r i ~u.: ri :J f:Xj_J~ · 
dit•(lte ••. • .... ' 

lm pr<:~·'"~'~ o í·n
t• .. t· lc: t• i! itr;Ü l!~ . ... 

Cmtci " c comor
,·a~iiu 1IOS \)h:t· 
t•i•c . .; o ]ih:J l'ilk· 
(c :; .......... .. O quo S} Cillt)lllil 1lespendct' co:n 

n actJUisíçlto do al'LigDs 1lo o~ 
pcdienlc, imJHTs~Õ!!s c r1w:t· 
dcrnnçü<'S. 11 lo o lhu dn oJW1'· 
cic io; .at! l'll!l itl:ts :ts c olllt<l S em 

· {ll'OC<l>SO li •:, L;~ l'Cp:wf,içiio .... , , l :~ : t :>GS:J'·'; 

l'd,t P O;'!:trkl'i:\ 
cln lllariul:;t at<'l 

~3: :"/I'J~'Ji l(J I aht·il tl r. IS!J:J: 
C•llll O )\tlj.fíl lllú ll lO 

•'O a~scio do. Credito pt·oci~o •.. J :>: W~ l.~fJ(lU 

I• ScCÇ':io tl:l. Conl.:.uloeill. d•• ;>.llu ·inhn , 17 tio ~clomi•J\l de J &~l:-•• -
0 cllofo do·scéç;io, Bomt? tlc (',,,.,;(1/J'HJ e Srm ;t! J rmiM .- O I" c:<cl'iplu
rorio, Di nu· , l f/'im so R . dtt 8 ihil. -O conL:ulo:·, .1/rttM·.t~ ./,.~.: do~ 
Sal !los. C<!J'~I!tfiO . 

.. 
Exe1•c icio de 1895 

:IH!'\ISTIWIO O.\ MAHIXIL\ 
.. 

c:t•n .. . . • , . . ... 
dl'lll, idotn com 

ll COllSll'tt <:t;:i o C 
I'O)l<I I'OS tll\ pita· 
J'ÓC\ ' •••• : .. . .... . 

{!(liJl,idP.ill t) l) CllS· 
te i O (} I!OIIS()I' 

Vô\Ç<ÍO tiO p' ,:\· 
rJes o pharole· 
l (·S .• • .. •••• • , • 

DEl!OXiil' I:.\Ç.\0 l!O CttlWI'l'O l'll I'CI :i~ I' .\ R .\ AS llt~~l·l( i\,\S h O ~1.\'1' 1: 1( 1 ,\.1 , , D CSfJCS(t a utol·isada 
}).\ · f\IJBlliCA-H IWAit 'I'IÇAO D .\ C,\I(TA )1.\. lt ri'DI.\ 

C1'<!dllo- Lei li. 206 de '?·Í 1lc dezembro de 1801 , . ,. ~GG :D I 0$000 

Pt'lll3 crcili t os 
cnncctlidos t\ De
loJ tt.:: i:t do '1 hc-

3.J :Gi i>S00 ) 

;.'30 ~fiGO 

.Ji)(;S.SO : 

11 r,~~o~, ·1 

:l:fll8;JSO .!;l : i)f,2-:;.I::W 

" o 
! '?íl . .:;()IXI 

• - . , • 4 

4 : ::!P02:tLO 

G!Ji8 !S•J :; : 0~7$•180 

,15 : 059.?9 I O 
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r 

' f 
IS 

SOUI'O em Lon
dres po1• n.visos 
de26rleja.n'eiro, 
12 de IIHU'ÇO, 3) 
de nmio c ~5 de 
julho do cor
rente a.nno }l:tt•n. 
occorret· ao p:t
gamentu de di..:. 
versas encom
mendns de ma• 
tori:tl paP:L ·os 
pharóes •. ; .••. 

Pela di5ti•ibuição 
feita aos esta~ 
dos onpiWÜVnda 
por avi:;o i1.lüü 
A, de 25 tlc ja
neiro ·de :1895 
para 'o custeio 
dos · pl:arpes e 
cre<li tos po.~te
riormento con.:.. 
cedidos pm• dif
ferentf:'s :tvisos 
para concerto~ 
dos mesmos e 
lla.ra.mon tagcm 
de outros., ·, ... 

Adtli<!ionn""so : 

O rosto da con~i
gnação o o . que 
se calculn. ~~cs• 
pender atéo cn" 
CeJTU llll'll tO do 

·· CXCJ'cicio com 
acquisie,~tio : de 
oleos, mechas, 
chtuninc;; e de 

] : 5·18$30'l 

ll0:67i$132 11:!:225~40 .) 

158: 18:>$40() 

al•tigos de expe
diente, impres
sões, custeio, 
etc ........... . 

Annulln.ções ..•.. 

í\' 

128:804$590 

2SG:UU0$000 
80$000 28G : D I 0.~000 

C1•cdítos precisos. 21):000$000 
i" Secção dn. contadot·in. rlit Mttrinha, 17 de setembro de 18\15.-0 

rhefc de scc~ão,Bento de Cm·uallw a Souw Janir;1·.-0 i" escriptm·nrio, 
Do1i:: An<mso R. da Silva. -0 con tadm•, ,lJatldas José do.,· Santos 
Cm·t:alho. 

Exercício de 1895 

i\JINISTERIO DA i\IAIUNHA 

DJ·:)IONS'l'HA<}ÃO DO CRIWITO I'RI':CISO l'AIU AS llESPEZAS DO ~IATI::IUAL 

,, D.\ I~UBH!C.\-ESCOI.A NAVAL 

Credito-Lei 11. 266, de 2,1 de dczembi'O de IS9.f.. . ..... 20:310,-:;ooo 
Despe :;a e/f'ect i r a 

Pelo Thcsotu•o l~cdci'al ntó Julho de 1805: 
Acquisic;iio de liVI'O:l pam a 

bibliolhec:t tia escola ...... . 
Idem do · ol.JJ·us, nmppus, ro-

teiros, etc ................ . 
Arti;{OS do expcdienl~: pam a 

l.Jibl ioLhcca, escola e museu 

121$000 

GOI$000 

Jc ~hu•inhn .... . ... , . . . .. . . 
I mpt·c~süo:> c encal.lcmaçôcs .. . 

1 ·S':'(·-oo 
· ,17 i$6oo 3 :omszoo 

PehL Pagadoritt rle ~-lat•iuhil 
ató al.ll'il de 1805: 
Lu:r.es ... , . ... ......... . .. . . . 
Artigos de cxpcdicnto para a 

escola e bibliothcca, ....... . 
Dcspe:r.us m i udas .•.......•... 

490.)9\JS 

15~')00 
2o~õoo 535!)108 

3:55·1$398 
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Add iciona-S·J: · ldCIÚ tia b1·igádn tle cii
f'm·moi r o.;; ..... . ....• 

l•l•!lll . ilkin tlc e::ci'C-
V•111 f.c~s •.••..•.....•• 

Idem idem do ;1.rWices . 

:~ ao.~· :oo 

'..'"'if!,:;t)()l) 
:;:;1:~me I ~l i : fll: ;.:.:.tI I 

·o t•cslo da \'o,lsi[~mt.ção 'e 11 que se crt!culrt 
despend•.n· a t~' n enc·' l'J 'IPJI!'IIto do exeJ•ci
cio. com tt l:qn:lli•:iid dn '(u·tii!"-' do expe
diente, de I i \TO:> pa ,.,,, :t I; i l.Jliot.hcea. dn. 
escola, do iu~Ll'llllielll.o:;, 11tensilios pn.1•a 
aul :<~ e COJIIÍ · ílllprc~:;ilos eetH~a.dr·rm1.qües • . :.?0:755~00~. 30:310$00fJ 1 Pela lnga<;ão em ~~lonl:twideo ate jll-

----- ----- nho tio IS!J:J: 
Ct•cdilo pt'cei~.t.) ............. ~..... ...... ............. 10:ooo.~ooo 

1• 8oce:1o ol :t C\mt.adot·in. .l:t .\laJ'inha, 17 do sotombro do 1803. --
0 c h ele cio ,!>t'ei;iio, lltmto de Cco·ra!ho e ."iou~a .hmio1·.- O I" esc I' i pt.u
rario, Diul ; .·l!f'onso R. da Silva. -O contatiOI', Jfilt!tias Jo.<J do .< 
/Santos Crm:allw. 

Exercício elo 1895 

:i\IINISTEIUO DA MAIUNHA 

iJE?.Ji.í:\STí :.\'."·\0 IJO CRIWrTO l'IU.:CJ:;o ,\. llUimiCA-I:I::FOIO!AllO:; 

Com o png:11H(·nt.o d;; soh\G l\G ::>flic;n! 
do eorpo da <ll'llla•la rm commi,.são 
em ~'ontcvidéo :>.li!!uel Cid'lo:'. Col'-
rêa de Lento~ ..... :-. , ............. . '!() 1 ~~'!1)0 

1:-l'~: ll-!Si;J I 

I . .. . .. . . . . . "'·'!"'·· """ •. ;,.,[, 

Ct•edit;)--L~i 11. 2G!i, ti c 2-1 de tkzc n ht•o do 180-1 •••••• 
I 

P"'m lii-~~~· .. Joitt;ttu fetLil· au::. eslcülos u 
;l.ppJ•ovnda pnr aviso n. lli\.J A, do 
?.;", de janci I' O tlc 18Vr, e c•·od i tos pos-

Gs~·. _
1
.
18 

-.
1
..... lcrioi'I.nenlc con~etlidos em virtude 

O a - _ ::'. oh) f "''" , l•f1 '\P(lntf\ ~ •l \f 1St)~ 

I 
~~·~1~-~~~~:l:~~R:; '· - ................ .. 183: -1'!8$11)4 

i f : 

Dcspc:;a c{Jectivcl 

Pela. i}llgailori.t da r.Itu·inlm até aul'il 
Com o pag~uwnto de 
· soldo nos oll\ciaes do 

. COl'l10.flll !ll'llllltht •• ,. 
dem · · do c;i.wpo de 

saude ... ·'·' ....... . 
Idem do eorjío ·de fa-

zenda ... • •·· ......... . 
Idem do Cl)l'}lO ele mu.-

chinistas. ; ... . .... •. 
Idem dfl-corpo do om

cine:; IIH\l'ÍIIIIIlil'OS •••• 
Idem . dns · 1:•raças do 

corpo tio mat·inheil'OS 
naciom•11~. '· ..... · .... 

Idem itlnm dó billalhão 
na vai. .. · .. : .... · .. ; ... 

10 I : 88G.~ô03 

8.: 3:~5$!JGli 

7 :418:i;:W:3 

I I : 735.?25ü 

I: lZ6.?504 

517:J;G37 

G$l00 

de 1895: 
O i · ;.~tv :~~"' cv~1:ji~naçi::o c o qac se 

calcula. dcspon!let• 1Ltéo cneorl'ilmcnto 
do · excweicio, tcndo'sc em vista a 
dCSilC~a conhecida, c attOJHlido o 
maior numero llo J'nfot•tr•a~~ concc
tlitlaB depois de approvado o orçtt-
Jilcnto. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ,J 12: os:~s:w:1 

Annulhv:õcs . . ................•...... 

7:!.7: ()·!68008 
~S887i5U 

Cl'ellito preciso ......•.•.........•.•.•..•.......... 

72i: 03i$~·W 

:m:588$8IG 

' i<~ Sect~iln da Contn.rlor-ht t\a :O.Iarinha, 17 de setembro de IS!JG.-
0 t!Í1eíü du ~ecçiio, Dento •'e Grn'lJalho e So!!~a Junio;·.-:0 I" cscriptu
ral'io, DiHi;; Afjim~o R, rlct .'i'i/w.- O contador, M<1thias José elos 
Sa11los Carwtho. 
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Exercicio de 1895 

MINISTEHIO DA niARINHA 

nE~IOl'íS'rltAÇÃO DO CRgDITO PRECISO /... RUJIIUOA-~IUXIÇÕES NAVAES 

Credito--Lei n. 266, de 24 de dezembro (lc 1804..... 700:000$000 

Dcspc.;;a c/{cctiva 

Pelo Theso~ro Fed~ral o,té junho c1e 1895, a saber : 

Com acqnisiçiío decabos, 
lonas, brirjs, tintas, 
oleos, e outro:; · l)rtigos 
tle ·. munições na.vaes 
pat•a os navios da ar~ 
madae estabelecimen-
tos de Marinha, . • . . • 327:583$775 
Pela Pagadin•ia de Marinha até abril do 1895 : 

·Com . diversos ~li·tigo3 
proprios de . munições 
nu.vaes •...•. .'..... •• 21:755$174 
Pela leg(l.ção em Montevidéo; até junho de 1805: 

Com acquisição de di
versns ax•tigos de mu-
nicões . nav:~ns.... . ... 10:983$650 
Pela flotillui do Mu.tto Grosso, até maio de 1895: 

pomacquisiçíi.o de di-
versos artigos de mu-
nições na vaes .. .. .. . 508$000 860 : 030$590 

?elo Thcwm•o FE:deral 
' om LondJ'IlS (delllga..:.. 

cin) 1Jclc:; crctlitoscon· 
ccd idos. por ; avisos de 

Despe~a cwtorisadct 

30 de março, 31 de 
maio o 20 de junho 
de 1895, pam paga
mento do di versos ar
tigos do munições 
na.vaes ,; ............ . 

Pelo. c\ist.ri bu ição feita 
nos estttdos e nppro
vatln. por· n.vho n. 169 
A. de2~ do janeiro de 
1895 e credito conce:... 
!lido po1· avi::o de 15 
de fevm'cit·o de 1895 
ao estado de Pornn.m
buco, pri.ro. acquisição 
de difl'ei>ontes artigos 
de munições nn.vacs. • 

Addiciona-sc : 
o qite se calcula. dospen

del' ató o encel'rll
mento :do exercício 
tendo-sé em vista o. 
tlespeza ' conhecido, e 
as contas om pl'oces
sos, como · tumbem 
pam. attondel'-SO a 
concr>ssiio elo m•r>ditos 
que ainda possam sCL' 
solicitados pelas difle
rentes allltndcgas ••. , 

Annullaç:ão .......... .. 

8:<1>13:~ 170 

162:400$000 170:843$170 
-------------1.031:673$769 

968:328$771 

2. 000 : 002$510 
2$540 .'2.000:000.$000 

Credito prech;o.................................... 1.300:000$000 
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Ja Secção da ContaolOJ·in dn Marinho., 17 do setembt•o de 
1805.-0 alwfu do seccão, Bento tfe Oo·vallw e SouJa .Twtior.·-0 1° 
c.~cripturtu·io, lUni;; Af/i.mso U. clct Silvei, -o con tit<lor, Jllatltias Josd I' ,........ 

elos Sal!tos Carl>alho. B":; 
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Exorclcio de 1895 

M!NIST.EIUO DA i\!ARINilA 

DF.MOI\81'11.\Ç.\Q DO CRJ,!CHTO I'REOISO ,t HU!JiliOA-OIJJI AS 

<k<!<tito-Lcl li. 206, de 24 tle der.orllbl'O do ISDií. •.. 3:JO:üü0$00 

Dcspc.~n ll/}'ecliw 

~~lo 'l'hc~otii•., Ft'iLleml 11 tó j ui h o llc 1895. 
Com o pngrinumlo H.Anto
. 11io LUc io.li c . M(•<lc•ii'Os 
· pelas obrit:.< lbilas com 

<L cnmilisnqilo do agua, 
· gar., c~~otu, ila;:, il ll.as 
dns Cobrns e J!:nxl\· 
das, nos . ü't'm.o~ do 
contr.• cto, e,n · G de 

. JJJo.io do 1805_~ .. :: .. . • · :?.7: 3!l0$·102 
Com o.cqtJlsiçàrido barro, · 

c!ll , tijolos, arêa., ci-
mento, .1\tC:'; p;tt'fl. a 
Dh·ecl.orlallc PlH'!lS ••• 

Pcl:L P ll[{ltrlol'ia da ~In.· 
r inha, até :; :alJJ'il de 
1895: . •. 

Com o p ttgamcn to dns 
· ·vcnci m,uto:s tio pes

soa.! nl'Listico dtts oll l
clnns annexas 1\ dil'O
ctoria •.tlas obrns hy-
tlraulicas. ' '· . . . ...... . 

41 : nH>$841 
------· 

102:100$,179 

GIJ; 007.~~2-13 

Com r eparos de edi'll
clos • .: ... ,; .. ; ., ..... : . • 1 i0$000 1 02:21ô.~·li!J 

171 :22:~$722 

JJe.~pc;a duio1·isada 

P~l a tl is L•·ilmi4;iio í1Ji t..'\ 
au nskt4\o tio l'at'(l :l.tJ· 
pt'OVIIdU. )JOl' :~ V Í S O 
n . 179 A , du 25 doj iL
llúÍI'O do. ISil:i ptu·n 
I'O]XII'O~ dO ;\ I'SC!lltl de 
Mal'inha .. • : • .. . .. ... . . 

Urmlilo cmicctlil.lo por 
a Tiso do 5 de ih ve-
do 130[> 110 c~ t:1do tio 
Hio Ül'rlltdn tlo Sul 
Jlara. l'et.'Onst,I'UC<;iío tio 
IH'c•lio .e>m CJII I;) J't~sirle 
o commaml,•ntc de 

I O: 000.$000 

Jmtticagcm tl:t l!il l't'tt. :l: li :J$020 

hle>Hi, ÍtlC!IIf, ÍlHI' a l'i!'O 
tlc lO ti · junho de 18\15. 
a•l. cs t,;t •1o de St~tll.a 
Gnth:u·i111t, pnf'~t con
s i.J'twç:io \le nm po•·tiio 
na C!l.lli lani:t r. lo pot·to. t i2$l}OO 13 :287$620 

. Ad.liCh>IHt·so: 

O l'fSto d a cousigmtc;ão 
ü O [] 110 so c:thm IIL dO>-' 
JlHIItlC'J' :ÜÓ O lliH~CI'J'rt· 
mrmto do cxot•cicid 
com o pagl\tllclllo dei~ 
veucimeH I,os tlo . pr~s~ 
soai :u'listico (h\~ ofli· 
cínas acima mcncio
uatlns. t<·nrlo-sc em 
vista os vencimento~ 
Jhatlos un. lo.bc lln. que: 
bnixun com o •h·cl'eto 
11 . 2,w;· ue 13f!ctll!
r.cm1Jro de 181H, com 

l ~H:5l l $:H~ 
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acquisição, tlo ma.le
tel'ilt~ ~s. e com a con
ccssã0 do c:reditos que 
}}QS~am Sl:)l' solícita
dos . pelas alllmtl('ga:;, 
pa1•a l'qKd·ns dos edi
ficios em ·,,ue funccio
n:~n1 as rcp:tl't.ic;ões th~ 
:O.Ial'inha . ._ ... · •··· .•.. ·106: 680.~807 

Annullt\çõcs ' ... :: . . · .... 
591 :201:!;140 

I : 20 I$ J.l \l 590 : 000$000 

Crcd i tos prc'Cisos. . . .. . . 260: 000:;>000 

} 3 Sccç;io t.la Contadoria de M•winha, 17 do setembt•o do 1895.-
0 contador·, ~ Jlathias Jo.~J dos Santos Can;a/ho. -0 chefe tio wcçiio, 
Bcilto 1111 Carualho c SnH•a Jtmior .-0 I" escripturat•io. Dini~ A(f<mso 

R. t'a Silva. · 

Exercício de 1895 

:\IINISTERIO DA MARINHA 

DE)f(I.\'SI'I:AÇ•lo DO G1UWI'r01 I'RlWlSO ,\ HUliHICA - ~U::\'It;ÕES JJg BOCOA 

Credito- Lei n. 2üô, de :?A de de· 
zembt·o tlo 180!. ............ · ..• 

lJcsjlc:;a •4J'cctiua 

Pelo Thesouro Federal até julho do 1895: 
Com acquisiÇão !lcgcnero;; pl'oprios 

t\e ração rliaria ...... . ........ . 
Pelo. Pagadoria · dà 1\Ial'inhn. até 

abril .:e 1895 : 
Com o <tbonó das .etn.pas aos ontci

acs tla at·nmda.eclasscsanncxas, 
bem ossinl . tiO.s quantias p:Lra 
attimtlcr ' fl comtn•tt de verdut•as, 
pão e cat·ne vet·dc pa1•a o pessoal 
dos t.mvi?s .~estabelecimentos tle 
martnha .••.... · •.•••.......•.. 

601 :'?3i$328 

252:52i$613 

3.BG0:5S0$000 

PC'Ios nnvios C>:>tocioni"tdos no IUo 
<la Pr·ata. até junho de de ISO:J : 

Ctun acqu i;;ição tio goum·o.:; proprios 
de r;H;ilo d iat•ia .... : .......... . 

Pela flotilha de ~btLo · Gt•osso até 
maio do JtW;) : 

Idem idem idem ••.....•........• 

Pe!IL tl istl'ibniçlio fcit·1 aos e.~ta.dos 
o appro\'a•la pot· a.vi;;o n. lô!J A, 
de ~.) de jaueiro do 1805. c os 
ct•edi tos concctliLl(IS posterior
IIH:ute o 0111 virtu1lc tio ti ill'el'en
tcs a viso.~. para. acq uisiçüo do 
genct·os pt•opl'ios tio ração tlial'ia 

Adtliciom\- se: 
O t•est.o d1t consignação o o quo se 

mtlcu la tle,;pmlllm• até o cncel'J'a
men to do cxor·cicio, tenclo·so em 
vista a dnspcza Ctmhecitlo•. ü :ls 
lhcturns existentes crn pr·uces~o. 
aLtt·ntlid•L a dill'ei'Cll.;"lt do preço 
d:t l'<L~'i\o di<u·iv. no col'l'cnte 
cxel'cicio, c Jllll'tl attendet• ao 
ahouo de t•at.~õcs ús p1·a~·as atlmit
Lif!:u ultimamente ao Asylo, . .. 

Annullaçõt·s a lilzet•-;.;c pelo abono 
do etapas á conltt dt~ consigna-
çã .. tllsta rul.n·ica., ........... . 

.IQ : 8'?5$140 

28:100$103 

U:!2:GUO.)l8·1 

I . 908: :3ü38:JS·~ 

2.,831 :OiJcJ$06() 

I . ·162: 787$00G 

•1.203: g,ll$ô72 

233 : 2ü I $072 •l. OGO : 580$000 
------ I -------

Cred i lo preciso ................ , • 700: 000$000 

I" Seeçüo d:~ Contadoria do ·Marinha, 17 do sotombro de 1805.-0 
chefe de m('çiio, lle11to de Ccll'vallw c Sotua Jrmior.-0 1• escriptu
l'al'io, 1Ji11i3 Al/imso R. da Silcct.- O cont::ulot•, j\[athias Josd elos 
Santo~ Can;allto. 
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Ex:erclcio de 1805 

J)I!NISTJm!O DA ll!t\ lW-n!:\ 

Pelos na Y i o::: es
tu.cionados no Rio 
du · P t•atu. :lle ju
nho de 1895: 
com a c q uisiçilo 

11EA!Oi'\S1'H.AÇ.:i.O Vi.J úRIWlTO l'Tti!:C!SO .\ Rl'BltlCA - ,\IAT&:RlAJ, l>g 

CO>';STRUCÇÃO XA YAL 

de nt•Ligos Jlrn· 
prios .de con
str•u cção n:wu l, 
Pela llotil lui do 

l\Ia.Lto Géosso, ató 
mllio do 1895: ~dito-Lei tL?GG, 

.-de 2-t 1le dozcm: 
hro tle ll!tl-1 ..• 

De.~~z« e/Tectiút 

Pelo Tlle~ouro 
l''edel"<LI,até julho.·. 
dn 1005: , 

Com a.cquislçiío de 
ID:Wb(!lilS, : J'CL'-:
l'IUUCU tas, : 1J1t1' 
dch·as e ou Lt'Os 
:artigo!l · p r o · 
Pl'ÍQ.S' de · con~ 
~trueçuo lHl Yttl ~ 

Pel<L paga(loria 
da. Y.la.t'in llu, Cltó 
abril do 18!15: · 

:·) 

·Com pagnnicnto 
do . tJessoul en
-earrega/]0 , da 
.arrumrt:ção~ 
,gua.a'd a e mo vi~ 
Jltcnto de.; mu~ 
-doit•as no itl'ac, 

,. ml r1mta capi~ 
tal e com: pín, 
!Wras e .reparos 
de,navio.;, .•..• 

590:880$1100 

12.:5-l<l$749 

Idem, ülQm, idem 
000:000$000 I i ilcm ... . •. : •.. 

Daspcza á 1!1 o ,·islul c' 
Pela Delegacia (lO 

Thcsotil•o em 
Londres, pelos 
in•eclitos conco· 
clidos por n1•isos 
do 19 lle março, 
o de abril c 4 
dtpnaio dnl895. 
pa.1'1t pagamcn· 
to tlo diversas 
cncominendus . 

Pela dist ribuição 
foi ta nos os ta
dos e a pprovada 
pm· a viso n. 
169 A, dc25 de 
janeiro de 1895, 
c m·etlitos pos· 
t et•i o J'lll u n t o 
concetlidos por 
diflerentcs avi
so>; para con
cert.os ., de cm
bU.l'CO.~·õcs. ; • . •• 

5HJ:(;Of8 

91$7:W GO,L04 l$1 17 

22: iô3$47õ 

159 : 536$040 182:::100$415 

780: 3·11$532-
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,\ddicioiln.·se: 
Q "qu.e ,.so cn.lcula. 

despendél', até o 
-encerrJ.me n to 
do . cx~rcicio, 
i.emlo-secm vis· 
ta. a. d~spe:l.a co· 
nhecida, as . fil. 
cturus . Q,IIlpro· 
C<'8SO e :,. pal'n. 
attendcr-so a. 
repa.l'os •1o rm· 
l>;u·caçõe~., .... I . O I ~H\58$-168 

·crc•Hto pt'cpiso ..................... .. .......... . 

I . 800: 000:~000 

I . 200:000$000 

1• SecÇií.o ;· da Conto.dot•i;t dn Mnrinha, 17 do setembro de 18üi>. 
•-0 contador; .illathiltS Jose !los Sautos Oo·vallw.-0 chcl'o de secção, 
JJento de Üll'l)l(l/1/J ()Sou~(( JzmÍOI'. -0 Jo c:scriptlll'lll'ÍO, JJiHi:; Aff'onso 
1'-. ela 8itvâ ', 

Exerclcio de .1895 

i\llN!STI•~RIO DA MARI:\HA 

IDE:IIONS1'HAÇÃO IJO CHEDI'I'O l'HKCISO A · ltUBIIICA · -CO~!BU:;TIVJ::L 

:Credito -'"' Lei .• n . . :?I~G, 
de 24 de'de7.embt•o 1le 
1894 ••. ·. , ·, .. ' ..... '. 

Desp~itt cjjiJcti,;a 
,,;.: . . · .· :.: · ! · ; , 

Pelo · 'l'hesom·o Federal 
até julh() de .1893 com 
o im.garjlento de com
bustivctTo'riiccido llOS 
1w.v!os : 'o esl.abeleci
!llentos do marinha .. 

5•fJ : 000:)000 

15g: 143$430 

Pela Pagp.dorin.dc Mn.ri
nlm, atú ab•·il de 1805 
idem. idem ... ..... . . 

Polos mtvios estncio!IO.· 
dos no Rio da P1·n.ta. 
ató junho de l8U5. 
C;;m acquisiçãu de 
combusti vcl ......... . 

Pólo !~lolilha de .Matto 
Grosso até maio do 
lt>V5. :Idem idem .... 

lJespq~a autm·i.~ada 

Peht distl'ilmiçiio feita 
aos csta.doa o appL'O
vatln. ; por n.vi:;o 
n. ltiO "\,de 25 deja
neit'O de J89ii o cr·cdi
to;; coneedidos por 
dill'et·cn:cs avisvs .•.. 

:\ tld ieiOII.l·cs.; : 

o rc;;to da consignação 
e o ,CJ\IC se calcultt 
de~\)OIIllUt' tti.Ú U 111lCCl'· 
mnwnto do oxcrcicio 
tcudo·se n. visto. lL (\es· 
JlP7.il. · CO II hecicla o · as 
litctll1'1lS elll j)l'OCl'SSO. 

Amlttll<1çües ....... , 

3:838$0U8 

~:SH$5iH 

ü9%U20 106:823$032 

!1:.'5 : 000$000 

~71 :8:?3$032 

48: I!H$1ô8 

1 oo : OI7swo 
17$500 700:000$000 

\Credito prer.iõo...... zoo:oou.)qoo 

I 
\" sd~•:ão•lu. Contri.doria da M:ll'inl:a, 17 de setembro de ISO:J .-

0 (•hclo do !:CCÇÜO, flelltv de Carra/ho <J So11~ct .hwior. -O I•• escl'i
p.l.nt•nt•io. Dini~ :lf/'ollso R. da Silra. --O contador, ,ll(ltldc!s Jo~·J dos 
.Stt11l 0.~ Can;·d!to. 
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Exercício de 1895 

1\JINISTimiO IH MAI!INJI:\. 

DEMONSl'HAÇ~Ó no CHgDJTO I'HI~OISO /.. HlJOHICA-1•'1\El'ES, TH~V.MEl'\Ti) 
DE 1'1{.\~'.\S Jo: l•:N 'I'EHI!OS 

Cretlito---Loi n. 266, do :!4 áo dezembro tlc 1804 •••••• 

D~.;pc;a e/l'eclioa 

Polo Thcsouro l•'edet·al, tttó ,iull10 de 1805: 
Com p po.gtl.lnento de divcr·sos ft•ct!l-

tnen tos .. , ;; .......... : ..............• 
Pela iJaga<\ot•in. da ~Íarinha, alô abl'il 

do cort•ento anuo: 

Com o''pag:tmento do ll•etes 
de volumes • . ... ,, ...... . 

Com cntm·t·iun(m(os, ... . O;. 

1:102$500 

Com t!'.ltnmenLo de pr•aças 

' 8:553:!;800 
~: 1o:r~ooo 

31G$0 10 lO: üG9.$S4 O 

Pelàs na vi o.> estacionados no Rio da 
Prata, atéJuriho de 18tl5: 

Com 'di vol'sos frctlimontos, tratamento 
de JH'açns ~ enterros ......... , . . • . . . . 1 :703$262 

Pela flotiliÚt de .l\Iatto Grosso, até maio 
do 1895 : ' : , · 

)dom idem 1 • ••• • ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • 60$940 

Despe:.(! cwtol'isadct 

Pela distribuiçáo feita aos cst1tdos e 
appl'ovadiqmr.a.viso n. W9 A, de 25 de 
jan()im dO: 1895 o Cl'cditos concotlidos 
pot• tliíl'crentces avisos purn. occm'l'Cl' 1.1. 

despezos .. com o p:1gnmento de fr•etPs .o 
tratamen_to de pmças ... -. . ....•..... 

13:~26$~)<12 

10: 130$000 

30:056~,12 

G0:000$000 

;j 
~ I 

Addieiouo.-fie: 
O resto dit con'>ignao;i\o c o fJUC sccalcuh~ 

<lc.':pentlcr• atô o OliCCJ'I'IllllOrlLo tio cxcr-
cit~io, tnntlo-sc em vi:~la a. despem 
conhccitht e ns contos <·xístcntes l'lll 
pr·occss·,), Como laml:cm p:u•a ntlondor-
so á conccs~úo do credito;:; que posBam 
ser solic\l;\tto:; \ICias dill'm·entcs ulftm
dogas . ................. . . . .... . ..... 79:9·13$458 I 10:000$000 

Crctlílo pi·ecíso ........ . ........•......•... ,....... 50:000$000 
PL'imeit•a. Socr,ü.o da Contador•ia dtt Marinl!a, 17 do sctcmlJJ'o de 

1805.-0contndOI', Jfatltios José dns S'ru1tos Cco·rallw.-0 chefe de 
sr.ci,'ÍÍ.O, liento ~ /c Can:a/ho c Sou~(\ .hwio;·.-0 \" c~ct•ipluro.rio, lJini; 

I 
ilffbnso a. tia ,':J'i/.ua. . ' 

Exercicio de 1895 

M\~ISTfW.\0 DI~ 1\lAIU~H:\. 

ug~roi'\THAç-.\o oo cmmno PltJo:CI :So A' nutmlC,\-EYE:'iTDABS 

credito-Lei 
n. 2()'), llo 2•1 1\c 
deX<'IIloJ'O ti c 
lSfH ... '······· ••.... . ...•.•....•......•..• 

/Jespe:.a ef/'ectiva 
Pela Pagndot•ia. 

da:Mal'inlm nlé 
abt'il de 1805: 

Com pa.gamcn to 
de JHlssagens .. 

Idem idem de 11j u
clas do custo . . . 

ltlem illem com 
g r a. t i fi ca<;Õfs 
porset•viçosex· 

. tl'itOI't\i.llU.l'ÍOS • • 

Idom idom com 
despczas uão 
priwhtns .... .. . 

5:015)978 

8:2.95$000 

25:T70$G7ô 

27:786$009 
~ _) 

j l 66:867$663 

200:000$000 

f-I 
Q 
co 

:.. z z 
:<
M 
(/l 

!::J 
;.. 

o 
:<--..... 
> 
~ . ... 

~ 
~ 
iil 
"-
0 

~ 

I 
3 

~ 
i'l 
<> 
3 

"' i3 

~ 
"' ~ 

~ 
"' "' "<> 

"' 



Pela Delegacia do· 
Thcsout·o em 

o I.oud I'Cs até ju-
~ · 11 h o do corrente 
~ annq. ·· 

Com o 11~gn men to 
~ · de gralillcaçõos 
-< l\ os olllcia.<•s 
"" que f>O li.chnm 

ein ·commi~suo 
na Europa .•. · .. 

JolcUJ Li c p.ts~ugcns 
ldem dctl\lcgL'ttlll

mas o tlr} ou tm~ 
tlospel.<is.. nuo 
pt·cvístas ..... 

Péli1 Ll\g:\:çfi.o em 
.. Montovi!leo c 

navios nlli cs
lllclo;uvlog alé 
jttnho · rl"' I B05 " 

Ot•llt.iflcáçõos nos 
o!llt~iacs lln. m·
mru!D. . etc;.,,, 

. Pus~dg<.H)~·~ -... - ~ , ~ 
Aj tidas Lle cu;lo; 
Telegt'lllllmtts c 

{le~Ili'WS n à o 
· tn·~vi~t~s ..... _. 

Pelu- flotí!hli de 
M;\tto ' Gros~o 
u. l é nmio de 
1895: . 

Grillilieuçõe!; ~os 
olllc\aes tia ttl'
I!Htdn i etc; .. .• 

Hi lla~st~·gc_~~r::_ .. .. ·': .. 
~"" '-: 

Pclu dÍSÍJ'iiJLilçilo 
fciht rrus o~kuics 

. i• 

I :OJ0$0000 
932$015 

7 3:?~i•~r~s 

ííO\'J$0·10 · 
J I ;1~1$517 
l :OOO~!JO;') 

5:~7$152 

I 09.~:)(jl) 
319.)2·10 

2:Gô~:U .. 2 

J 3: 208.+309 

ol::8$GOO 

o appt•ovntla 
ll o l' l\ y i s o 
n lB\J A, do25 
do :.fnnl!i t'o ti o 
}8\Ji', o CL'O<Iito.s 
concetlido~ em 
virLLHie de di f· 
f'ercntes n.visos 

J\ ddiCÍOlll\'SC: 

O l'eslo dn. consl
gnnç<!o c o que 
so ualculn tios-

r 

1
, )lOJHios•aloOCll 
cc~r l'tll.ll?ll to do 
CXll!'CWIO Cflln 

I ]Ht~~ngu:'s., ~i .. iu· 
das do cn~to , 
g J' a t i ll c;t~·ões 
p f) 1' SOio\oÍÇOS 
ex L 1' nonlill(l.
t•lu~ .' a LtendiLla. 
l\ itupot•tanci:l. 
do · !O :UOO~ pul'a 
ac(] ub;i ~fio de 
mn pr·~• lí o pnrit 
11. r.;tp itnnitL do 
pm·~\) c cscoln, 
do •lpt·cnd izes 
uo ('Stalin •lo 
~rru•i\11hilo , . , o 

Annuilllçiío o o . o. 

......... , •• 4,, 

I 11•11 I l i oi t•l 

" 

32:23-~00C 

115 :401$!75 

·124 :508$'>%0 

G40 :!J~>!lf;\Jíl5 
5B$\J05 

C! Cl.!/i.( j)l'CCÍSO.. .. .... " .... o.• .. o ...... o .. " 

510; 000$000 

3·10: 000:?')00 

I" S1•cçii\J tl<l, CoÚt•tdot•i<t d<t Marinhtt, 17 1lo sotcmlJI'o do lSllêJ,
O ehcfor!c sec~;iw , !Jenlt> d e Carrallw c Son~rt .f~<; lio~·o-0 I '' r.ocri
plHlo,,rlll , llini' , tf!'o•WJ R. da 8 [/1:(1..-Ü cont..1.tlor, :lf11 ll.ia.< .fos<1 dos 
8an:os ÜH'Wifw, · 
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170 ANNAES ])A CAMARA 

O Sr. Presiden.t:e -Achando-se' l" discussão do projecto n. lO!de 1895, au
adeantada a hor,1, designo pam am:1nhã ét toririsando o Poder Executivo a reverter á 
seguinte ordem do dia. l" classe do exercito o tenente reformado da 

Votação do projecto n. 175 A, de 1895, au- arma de caval!aria Carlos Augusto Cogoy; 
torisando o Poder Executivo a p:1g<1r ao Dis- J• discussão do p1~ojecto n. 94, de 1895, 
tricto Federal o saldo da conta do gado com- autorisando o governo a mandar construir 
prado e fornecido por sua autorisação á po- sobre o rio S . Francisco uma ponte ligando 
pulação do Districto Federal em 1892 (3" dis- Joazeiro, na Bahia, a Petrolina, em Pernam-
cussão); buco: 

Votação dos requerimentos do Sr. Leove- l" discussão do projecto n. 215 A, de 1895, 
gildo Filgueiras: conferindo o direito á aposentadoria aos func

cionarios da Inspectoria Geral de Saucle dos 
1" parte (ate ás 2 l/2 horas ou antes). Portos da Capital Ferleral e aos das lnspe-
Continuaçiio da 2" (liscussão do projecto ctorias de Saude dos Portos dos estados; 

n. 174, de 1895, orçan'lo a receita, geral da 1" discussão rlo projecto n. 219, de 1894. 
Repub1ica para o exercício de 1896; conce,lendo ao engenheiro Juliiio de Oliveira 

Continuação da discussiio unica do proje- Lacaille privilegio, por 60 annos, par:.t a con
cto n. 57, de 1895, mantendo em sua pleni- strucção, uso e goso de uma estrada de ferro, 
tude os direitos conf~ridos aos estados pelo que;partindo da cidade de Catalão e passando 
art. G4 da Constituição sobre as terras devo- pelas de Goyaz, Cuyabá, Pac:me, S. Luiz de 
luüts situadas nos seus respectivos territo- Caceres e logar navegavel do rio Guaporé, 
r os, e dá outras providencias; termine no estado de Matto Grosso, em ponto 

3" discussão do projecto n. 152, ele 1895, limitrophe com a Republica, da Bolívia, e 
fixando em 200:000$ a quantia devid:1 ao :1lQ outeos favores relativos a essa conces~ão; 
mimnte Jeronymo Francisco Gonçal 'les, nos com parecer da commissão especiltl ele viaç:iio 
termos e pMa os e1ftiitos do decreto n. 199, geral da Re1mblica. 
de 30 de julho de 1894, com o voto em sepa- i ) 
rfvlo do Sr. Martins Costa Junior; 2" parte (ás 2 1/2 hor:1s, ou an,es : 

1 • discussão do projecto n. DO, ele 1895, di- Continuaçiio da 3' discw;são do projecto 
vidinclo o tE-niturio da Republica em oito n. 9G, de lt\9:5, regulanr'o o estado de sitio; 
circumscripções, em cada uma rhs qu:Les Continuaçiio da. :3' discussão elo projecto 
crea um banco para auxilictr as industrias n. se: B, de 1893, autorisando o Poder 
agricolJ, p.tstoril e connexas, confcJrme ore- Executivo a contractar com o engenheiro 
gimen que adopta; Ayres Pompeu Ca.rvalllo e Souza e José Au-

2" discussão do projecto n. 39 A, de 1895, gusto Vieira, ou com quem melhores vanta
determinando as condições de reacqubivão gens offerecer, a construcção, uso e goso de 
dos direitos de cidadão brazileiro, com voto um ramal ferreo da estação de Sapopemba á 
em separado do Sr. Martins Costa Junior; ilha do Governador, e outros melhoramentos, 

2" discussão do projecto n. 93 A, de 1895, n8s condições que indica; 
autorisando o Poder Executivo a mandar 3" discussão do projecto n. 201, de 1894, 
construir um r~1mal do prolongamento da (leclarando extincta a divida em que ficou 
Estrada de Ferro da Bahia. de Santo Antonio para com a Fazenda Nacional o fallecido 
das Queimados. ou de outro ponto mais con- coronel do exercito Wencesláo Freire de Car-
veniente, á villa do Morro do Chapéo; valho ; 

2" discussão do projecto n. 1·10 A, de 1895, 3" discussão do projecto n. 160, r1e 1895, 
autorisando o governo a confirmar no pri- declarando pertencer ao dominio do estado 
meiro posto do exercito todas as praças com- do Pará di versos proprios nacionaes (redac
missionadas nesse posto até 3 de novembro çiio, para 3 discussão, das emendas da 
de 1894; Camar·a dos Deputados ao projecto do Senado 

3• discus:oiio do projecto n. 134 A, <le 1894, n. 105, de 1894); 
autorisando o governo a contractar com 1" discussão do projecto n. 89 A, de 1895, 
quem melhores vantagens efferecer o serviço opinando no sentido de niio ser approvado o 
de navegação dos portos de S. Francisco e projecto n. 89 deste anno, que substitue pelo 
Amarante no rio Parnahyba ao da Tutoya, que a elle acompanha a tctbella F, annexa, á 
no estado de 1viaranhiio; C'onsolirltlçtTo das Leis das Alfimrlegas e Mesas 

3' discnssão do projecto n. 13,1 B, de 189,1, ri" Re·1rl"s FC'I"l'W'" · 
autorisando o governo a contntct:~r com v l" lÍis~'ussil.~ ·d;"projccto n. 193, de J 893, 
quem melhores vanbgens offerecer o serviço auterisando o Poder Executivo a ref,Jrmat· os 
rle uma viagem mensal na. linha. de navega- estatntus ds, Escolcl Polytechnica <'o Rio de 
r:ão entre os portoB ele Conunbi,, S. Luiz de, .laneil'o d:) accorilo cem o projecto f(Jrmulaclo 
Cacere~. i\liranü<1 u Arlllidauno,, no estado de r p·:b l'B:ip8etiva CO!lg'['(óg'· çiio em li r1e maio 
Matto Gros~o; I deste ctllll'\ com êts re~tric~-i3es quo imEca. c a 
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nomear e:ffectivos, independt>nte de concurso, 
nos termos do a.rt. 318 do decreto n. 1.159 
de :3 de dezembro de lSDZ, os lentes Sllbsti
tutos que na referida. escola exercem intel'i· 
namente o magisterio ha. mais de 10 annos, 
sem. interrupçã.o a.lg\1ma.; 

1" discm:são do projecto n. 189, de 1895, 
orga.nisando o estado-maiot• do exerci to, :t 
Intendencia. Geral tla. Guerr:1, e dá outras 
l)roYidencias ; 

P discussão do projecto n. 132, de 1895, 
tornando extensivo ás l)ra.ças da hrifl;ada po
liCh\l da Capital Ferleral e do corpo de bom· 
beiras. que se inutilisarem durante o tempo 
de p1•aç~a.. o direito de que gosam as praças 
do exercito e arrnatla, de serem recolhidas :10 
Asylo dos In validos; 

Rocha Cavalcanti, Olym:pio de Campos, Gou
vea Lima. Neiva., VeJ•gne !te Abreu.;\Ia.1'CO!ino 
Mom·a, Torquato Moreira, .José Carlos, Serzc· 
dello Col·rêa, 1\merico de :-rattos, Euzebio de 
Queirox, Nilo PeçanlH'L, Barros Frar.co Junior, 
Ponce de Leon. Pa.ulino do Sü\i'l.U. Junior. 
CMvalho Mourão, Vaz de :Mello, Gon!;:alve5 
Ra.mos, Luiz Detsi . Ferrnz .Junior. Fortr:s 
.lunqueira, Alval'O Botelho. Leonel Filho. Octa.
viano de Brito, LamouniClr Gotlofreüo. !~i
beiro de Almeid;1, Pinto d<1 Fon::ec:t. :\Janoel 
Fulgencio. Olegário }.'lacicl. Pn.rab<) Cava.l
cantí, Costa l\!a.chauo, P;mloQueiroz, Gustavo 
Godoy, Adolpho Gor:lo. Bueno de: Andrada, 
Paulino C:u·lo~" Fr~mcisco Glicer io . Furt:tllo. 
Rermenegildu rle :Mo1·aes. Xnsier d·~ Valle. 
Mariano Ramos, A1;heir):l, Torres. B1·azilin da 
Luz, Paula Ramos. Francisco Tolentino, 
Anaelo Pinheiro. Victorino Montoiro, Vespn.
siano de AlhuCJ.uerque c Francisco All'ncastro. 

Abre-se a sessão. 

Discussão unica. do prQjecto n. 23l , de 180:~. 
elevando a. 100$ mensaes a 11ensão de que 
gosa. D. Constanç~a.Leopoldinade Albuquerque, 
vi n va do ca.pitito Francisco de Pa.ula. Almeida 
e A lbnquerq ue : 

Discussão nnica llo prCljeclo n. 221 A, c~e E' lid;t e sem debate approvad~\ a. a.':Üt dn. 
1894, concedendo a. D. Cyl'illa. Rodrigues ela sessão antecedente. 

PRl1Y1EIRA PARTE DA ORDEM DO DU 
Silv<t, vi uva do Dr. Francisco l{orll·igues ,1a 
Silva, lento da Faculdade de Medicina dtt 
Bahia., a }Jensã.o annnal de 2.:0\0$000 ; 

Discnssii.o unica •lo :projecto n.JIS. de i895, Não hll.v.endo nu.moro p:wa. se robr :.;; ma
revertendo em favor de D. Ftorinda. .Mennu teri<tS in.'1.icad.as nlt-ordem Jo dia; pass::t·sc: :'L 
Bttrreto Ferreira.,viuvado lllarecha.l _de campo mate:ria em discu~siio. 
Gaspar .Menna. B~trreto, .·a pensito concedirla. a E' a.nnnucin.da. a l!onr.inuaç:iu da~-' discus
D. l:Salbma Carnen·o da Fontoura i\Icnna ]a.r- são do lH'ÓjeCto n. 174.: de 1 H95, ow:amlo a 
reb~; _ - . · . . . Recei ta Gerttl rla. Republica, p:tra o exercicio 
n2scus~a.o umca do pr~JCCto n. 82 A .. •1e 

1 

de lSSH:l . 
18?-~· co~cect~ndo _a pel!Sü.O annua~ d,e 2,:~00~ a. São lidas, apoindn:; ..; .ct~Yiadas ú. Commiii~i'io 
c~dà nm?- tl.ls cmco filhas. llO ma1e~n,\l F lo- deO~·çamento ,1s seo'umte< 
n1no Peixoto, emr1 uun to !orem soltEn ras. "' 

Le,·;mta·se a. sessrro ás A horas e 20 llli
nutos. 

113" SESSÃO E~I 5 DE OUTUBRO T>E 1895 

Pl·csidencia rlos S1·s. Ai'tlmi· Rios (i" ~Jice
Jn·esidente), Rosa e Silva (p!·esü[e;l!c), 'l'lw
ma; Dcl(tno (1'' .~cc,.etado) e Art/:.,.o· Rios 
( 1'' vice·zn·esidente). 

Ao meio-dia procede-se á. c1lamau<1, iL qua.l 
respondem os Srs. H.oS<t e Silva, Arthnr Rios. 
Costa. Azevedo, Thomaz Delfino, Ta,·a.J•es de 
Lyra., Alencar Guimarães, Sá Peixoto. Ga" 
briel Salgado, Theotonio de · Brito. Carlos de 
Novaes, Eduardo de Berredo, Clnisti tio Cruz, 
Nogueira Paranaguü. , Gonçalo de Lagos, 
Francisco Benevolo. JosbBevilaqua., T1•inda.dc. 
Arttiur Orlando~ cToléntinodeGarv:alh9, L uh 
de Andra.ae·;. cornelio da. Fonseca·,: Làur~riço 
de Sá • . Miguel. Pernam bnco. Gonçalves Maia, 
C!lrlgs .Jqr~e, F~~-panr1.es Lim~-. Ar;~.ujo úó~s: 

l"1il1 ···;1rl,:.s 

Ao -proj~cto 17:1, tle 1S~l5: 

Ao art. 1·• n. 1 u.c::l·esc:ent.o-se-ilJ:ltltirlo n 
a•ldícionn l tle 30 "Í• sobre as me:·c:vlorins q Ul! 
pagam direi tos uil ·,:o.lo1·u;;1. 

' S. R.-Sala. das s0ssües. 5 de. r.utubl'o <](~ 
!895 . -.4./cintl o r; w:ll (!/)11 ;·a. 

AO n. I do art. r:·-/,, fl;le-aci:L'escente-~c 
-a carne secca (xarq11e). que paga.l'á 250 reis 
J?Ol' kilogt•u.mma e o sebo üu grüxa. que pa
"'a.l'á 270 réis por ldlo!!·ra.mma, etc. 
" S. R .-Saln. dns ~e;;oúe;;, i'l ue outubro ue 
1893.-Z:it'ltdttt."ia. Corr;~u .. -Pinto dct R oclw.. 
-Atti"cLiano B•ébo ~a .-Jfm·ting Cost~.t.- Ap
pm·icio . J[aticnse.- F,·anc:sco _ .4.lcnccutr~: 
-Fonseca G nünartias. -IIfaTçnt . t~~cobar.- V:· 
ctori110 Jlont·ciro; · 

-Artigo. Fica elevadade.l50 reis a 200 reisa. . 
ta..-xu. cobl'a<V~ rws cupatnzw;; p·~r ·volume de -
50.::kilogl'aruma.s .~ · .... ... . -s: 'R.~Sn.\:1 das sessõos:5 ·&;· ·oú_tl]bi·o-l\e ·· 
189:-J.~i\lciM<l Gvcmafja;·,~, · 
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Xs 1Jispo~iç0es g-el':t(':S, onde convier 
accre~cemo-se o se;minte 

"\etigo. Ficam livr€~ <1l} •Ureitos O>' pro
<lucr.os da iwlust1·i:\ pecn<U'ia., simibr~s uvs do 
Rio !~ra.nde do Sul. que com p:·ocN!encia. do 
IHu da. Pr:.J.t:J. entr:irem no mesmo Estarlo. 
ex c~ pção feit<e i.! a carne sec<:t~ e sebo o ti. 
~rax::1s. 

:Ninguem mús pcdind<• a pl\la.na., e cncer-
T'<lda.a discussit•) do nrt . 1". . 

Entra em discus.<ii.o o 1wt. 2''. 
Vem ü, Mes:1., ó lida. n;poiada e om·i:J.du Ú 

Conuni:>!õi"i.O de Orç[l,mentn, a seguinLe 

S. R.-Sala das scssôes. 5 il~:; outubro de 
1895.-Rit·tu.~aâ« Can·iia. - P.:Hlo d n Rôcha , Ao rl.rt. 2P : 
- .ltm;Eano Badm;:rL. - Jfn;·lin~ (.",;,,:,; . - Suppl'ima-se o n. 4 deste :n:t igo • 
.. ·1pJtaí·iéh, Jlar~·en.,·e.- .l•&nsec(.~ (;-,n:~ttrtn7,:.\·.- s. R-· - So.la. da5 se~sües~ 5 de outub1·o de 
lilm·ç,(t E.o,·(i.Ja;·. - r iclúi·iiw "1[oYtt<'il·o. II89v.- J[e;te~e.< P;·a:.lo . . 

, Rub:-ic~ 32_: - Dito ~e~ •f,. :>cbre o cn.])ii;<ü I ~in;:;u~n.t "{lcdíndo '~ :pa.la\'rs., e encerrada a. 
ltas loterms_iederaes e 0 ~i" :;oure o d;"t.S cs-

1 
::1. (1Jscussao do a1·t . :!" . . _ 

t:vlon.es, CUJa \'Cnda tl e btlhcws ~e e1Tectct.n· j· E' sem debate en-:;er:·ada ·a dLscussao do 
no. C<q)ital Fe,lel'al, n<1 t61·mo. d:ts lei$ ern. "rt. 3• . 
vigor. . F.ntra ~m •1i~cm;,ã.r> o art. ·t0 • 

1Ledlja-se assim::.... Rub1·ic..'l. 32- Dito de Yelll a :\ícsa. c EdOJ., auoinda e enviad:t á 
2 "f,; sobre o capita-l da.s loterias fedt1rnes. Commisbii.G de Orçamento, â ~eguínti~ · · 

S. R; - Sala da~ sessões, 5 do outulil'O de 
·1895 ,;.;;.Th.inur~ Dclfi»o. - Os!'<W Godoy. 
· Rubrica.Sj-:-Dit.o de penlias <lea.gun: - Sup- · 

. prima·se •. por . ser . . mer:>mcnte. rnunicip:d e Ao IJJ~oje9ton . ... 174, tle 1895: 
·cii.be1· ·w úi:;tdc;J) Fedel';ü. o irr.-oo~to ; . 

1
. · ~\o art":· 4,; ·, Suppt:i!n({:.se.· 

S. R·~:_ Saia das ~essõe;, :ul~ m1tul>t·o do . S .. R. ·-:- ~a.h~rla$ sessi'Jes; 5 de outubro de 
TS9:5.;.;;.Tlwála~ Dcfj(;1o.- O.<r:m· Gurloy . ~ lSGõ,'- _.(i, \;ulo c,_~a,iobun' . . 
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Ninguem pediwlo a pala.vra, e eucer·rn.da. a 
discussão do art . 4°. 

:Entra. c:m J.iscussão o art. 5'' . 
Vem á Mesa. e lida. apoiada e enviada â. 

Commissão de Orçamento a. seguinte 

E 'in anda:..-.:-_ 

Ao ;nt : 5" : accreseentc-se : 

§ zo : snpprimtl.·se. 
S. R. - Sal;t àas sessões. ::; <lc outubro de 

1895.- .'llcíii dO Gwt;1abai'a . · 

::\.ingne_m -pedindo a palrtYI'<l., e enccrr;l,Chõ 
;1, •llscussao o1o art. Qo. 

S:lo successivamentc sem debate encerra.
dos os ut. 10 e ll. 

Entra em discussão o art. 12. 

§ Ficam sujeitos ao pagamento de sello de Veem ;i Mesa, siío lidas, apoiadas e envia-
1$ os termos de responsabilidalle assignados dn.~ ú Commissã.o de Orçamento ns seguintes 
nas altanclt>gas paru. resal va de duvidas fu-
turas qnanto â. propriedade dn. mercadoria. a E1í1.cndas 
despa.cha.r ou qua.esquer outros. 

§ Os termos de re:;ponsabilidade assigna· Ao a.1·t. 12: sup:prima-so. 
dos nas :ü!andegas pela exhibi(-ã.o da prova 
de . d. e;;caraa. das mercadorias rce. xportadas S. R. -Sala. da:: se;;siies, G de outubro de 

- l8U:5.-.Alcindo Gwu,aúctJct,. pu.ra outros portos d<1 Repnblica. ou does-
tra.ngeil·o ficam sujeitos ao pagamento do ~isr~osir;õcs ge~aes-:u·~. 12_:-Supprima-se . 
.;;ello proporcion<ü :1.0 valor dos dit'eitos qm~ a. ~. t ... -Salas aas ses.;;ues.:) de outubro de 
mercadoria __ deve_r·ht pagar si !'osse llespaclJ:l.da 1895.-ThJti/a;; lJcl(i. w-O.~cm· Godoy. 

p~.rn. consumo l ~inguem pedindo a palavra. é encermda a 
S.: R.- ~ala das sessões, 5 deoutubrc• de di~~us~ão do a~t. I~_. 

l89êl.- 4lcmdo Guanabm·a. .r.ntra em tl!;,CU::;;,ao n art.. 13. 
Nimguem peitindo a palavra, é encerrn.tb. Ve~in i~ Me~a._são lida.s. apoi;tdas e envia-

a discussão do art . Õ'' . das a Cownussao de Orçamento a.s seguintes 
E' -sem debate encerrada a do art. 6n .•. 
Entra em discussão o art. 7". Eme;1elcú 
Vem o :Mesa. é lida., apoiada eenvia~la ú 

Commis3ão de Orçamento, a seguinte 

Emcndn 

Ao art. 7•' : 
Em vezcle 10::1.20 "/ 0 : diga-se de5 ;1.]0n/o. 
~ I. o : em vez de - excedei' do vnlor de 

200$- diga-se-exceder ao valor de 100~000. 
S. R.- Sala '1\ls se:;sões, 5 tle outubro de 

1895.-..llcindo Guailaúm·a . 
JS"inguem pedindo (1, palavra., é encerra.da. 

a discu~são .-1 o. art. 7°. 
Entra em discus5ão o a.rt. 8°. 

Ao art. 13: 

No periodo que começa-A 1lsca.lisação das 
loterius se1•a feita l)Or empregados do The
souro, etc.-Supprima.-se, in finc-as seguin
tes pala.vras-supJ?rímida a actual fisealisa
çii.o. 

s. R.-s~~Ia d<1S sesões, 5 de outubro do 
1895. -.:-1lcindo Cnu~twlHl 1'CI.. 

· DisposiçJes geraes-art. 13-0 imJ)osto de 
2 ''/o :-;obl'e o capital d;J.S loterias Jede1aes e 
:3 "/ u 8obre o capita.l daG loterias estadua.cs, 
serú. pago . pelos respectivos concessionarios 
anles de serc"m os resvectivos bilhetes ex

E' lida., apoiad::~. e euvin.da. it Commiss5.o de postos ú, venda. 
Orçamento, a seguinte Os planos das loterias esta.duaes deverão 

ser depositados no Thesouro com os actos 
Emenda oJTicial's emanados dos .POderes JIUblicos esta-

" . .. .· . .. . duaes dos quaes resulta a sua approvn.çii.o e 
Ao art. 8 · ::.nppum.1-,c. julgados conformes pelo mesmo Tl1esouro. 
s. R.'- Saht das sessões, 5 O. e outubro de' No~ bilhetes serâ. feita a. declaração de ser 

1895.-A.lc indo Gtrannlmra. a Ioteri<L federal ou estadual, e neste ca.so a 
Ninguem Jiedinuo a palavra, é enccrraàa a que estado ella pertence . 

discns::ão do art. so. A fiscalisa\'âo das loterias será feita por 
.. Entra. em di::;cussiio 0 art. 9•. empregados do Tllesouro,que .Perceberão uma 

gratific;:..çü.o de 6:000$ por anuo, senclo 3:600$ 
E' lidá. anoi t~ da e enviada ú Commi~::i'i.o de pn. r:>; o fiscale 2:400$ para o ajudante.suppri ... 

· '·Orçamento, á. seguinte . mida. a actual fisealisac;,ão. O:;concessionarios 
. EN!Cntla "dás loterias .··federa esc e c OS das loterias esta-:

dmw:;. c:uj~• venda de bilhetes se . ftzer na ca:... 
pital Federal, entrarão.Par<t o T~esouro com Aó art. gu : supprima-se. 
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a qmntin. de 10:0008 para as desp('za.s de. fis-J § 1. ~ Nas capita.es e!ll que n~o ho~ver 
calisaç,ão por quotas que serão est:abelemdas mesa ae. ~er~das ot~ nas c1dades e vlllas, sedes 
pelo governo. E: li ne a. venda. de bilhetes das I de mumcLpLos ~er•lo encarregados o~ . exacto: 
lotet·ías estadu;ie;; na Capit<J.l~ederal d~sdeque res estttdu~es ou os ex:~ctores mumctp~es, sr 
1orcm satisleitas as 1i:Jrm;tlldacles acun~t ex- n, estes est1 ver commetttdo a arrecadaçao dos 
i!!idttse as dcte1·mina.llas por lei;; e regula- impo.stos e.,tadua,es, · ntl. fôrma, dos accordos 
riíent(ls ctue não foni.m mani~'cstamente con- celebrados ou que forem celcbrad?s com o.; 
trari::1s ,, esta lei. . g_ovcruos do~ e_:;tado~. as C<tm~l:as, mtenden-

Continútt prohibid:t <\entrada e<\ vcn~l<\ ~c •.:J;\s ou <~dmn11straçoes ffiUI;llClpaes sobro a 
bilhetes de loterias estrangcirtts no t~pntorw arrecadaçao ou cobrança dos unpostos ou ren-
da. H:epuhlica. das teder;~es. 

~- ;· ....... -.; . § 2. 0 Pat•a hoa cxecuçã.o das disposições 
.f~~d·.Jo·~~e .t::.::..m. ~ntecedo!ltes o governo expedirá reguhtmento, 
,.tt. L.~. msti'ucc:oes ou ordens sobre a fiança que 
o imposto de ~ o," ;;o1Jre o (:::qJito..l dRs lote· dm-_: se1' prest~da. pelos exactores, escriptu-

ria.s li:del'aes será }1ago pelos· respectivos raçao, prestac;-<Lo de contas. prazos, entrega de 
.·essionario; ant~s ciP serem os reSllet:tiYos bi- ~::tldos, taxits de pol'centagens proporcionaes 
lhete.;, expostos a vcnd:L . . . . <tS rendc..s em geral, multas ctue rlevem ser 

A 1isc~.lis:'t;iio da . .; loteda3 seriL f'r:!ita. 32or em- propostas pela inobservancia de disposições 
,-,,·e!.!·n.<lo:..; do Thes·.Juro. que lJercebel'u.o uma re!.mlamentares, ordens ou instrucções e tudo 

.. ~.'1';1.tilkasã.o. de y:·(·l_(~i;: p.ur <tnllo •. sel~do :3:~0~:;:) m~\s que interessar á arrecadação dos im
l~~~r;" o H:'í'<ll c ~:-L' lu::. .i'"r·~ o otJU(b.nte: :m11· postos ou rendas federaes. 
I'l'illlllb él :wtua( n.,:.;;J.lts;t<;ttO o. ~ § :3 o n ~'I' a. falta de. accordo com O> governos 

O:_; eorl\.:.•~sstona.rlo~; thl.:-: lotet'ia.S 1eüer''·e~ en- dos estados ou as administrações municipaes, 
trariio para, o ThesOUJ'(' cor11 a qu;tntra de a arreca.dação do::; irnpostos fedoraes seráfeita 
lO:unus r'<tra. as deSJ'r~za!': de Ji;;(:;tlisa•:âo por por cobrador·os nomeados nos moldes dos co
quota" cp1e serii.o e>st,tbe!e:~i·1n.s pelo govert~o. bradares creados pelo regulamentCt de 2 de 

E' livre a . '.·enda clc> brlh<·tcs das Joterras ''gosto de 1876, :ticando o gcverno autorisado 
estaduaes em todos os est<ldos do Brazll. ::1 fixar-lhes os .-encimentos. 

Continú::t rn·ollibirla :1 entracb e a venda. de . , . ~- _ 
' ilhetes de loterias estran n·eiras no territorio S.: h.. ::-Sal~_ das ses;:~oes, <> ~e outubro de â· !' . ·tr·-·~ " lS9o.-.Scúa.<two ele L(u:cNlrt..-Stlca c(~S!l"O.-

,), 'el'U'l'•'· _ _ "'lilo Pcçonlw. 7 0tcg!t!"io .:llác,:et.-Parai.<o 
S. R.-Sala das sessues, ;>de outubro de CaralcanU. - fJct1wiano de Brito.- Leo;lel 

lSU?). -Tíwma~ DelfiM .-Oscctr Godoy. Fi!ho.-Liu>dttlz'h'l tfc Jin..galluíes .-Cm·los tias 
Kinguem pe(lindo a pu.lavra., é: cncel'l'<tda. a, ('!''(!Jri.<.-Afw,·o_ Batel/•~ ;-Fe!·1·eii·t~ Pires .. -

discussão elo <tl't. 13. ~,r;·wlho J!i_;,,;·,o.-.Tor'o Lw.:;.- Lamoume;-
Entra, em discussão o art. 1,1.. l_rodofredo.- Li;tClotpho Cw.:tww.- Pi;1to da 

. Ycm a Mesa, e lid:1., apoiada c enviada à 
Commi5são de Ow;.;.uuento a. seguinte 

Disposit,·õe.;; gerao::;: 
Art. 1-l. Supprima-se. 
S. R.-Sa.la das ~essões, 5 de outulJl'O de 

18\?5.-Thr.,•IW.< Dr:l[ino.-úsc,o· Gor.loy. 
:\inguem ·11edi.ndo ;~ pahwra., é encerrada::\. 

di:;;·~ussiio do itrr.. l-L 
Entl'a, em di5cus:3i.í.O o art. 15. 

Fo;,scca .-Fm nci.<co 1-í:i[f'!. -Pen·r.~:; Jtt~!itn· . 
-.Tit/io sl{,l!O.~.-A;·tltm· l'o>Tc.<.-Lui:; Det.<i. 
-Fl11do de Ar,!•~j'J.-.TtJ.<e I_q;wcio.-Fmncisco 
l1e;,r.rolo. -Po;1ct: de Leon .-Erne.~to B1·r.~:;i!io. 
-JJa,wel Pulr;e;Jcio.- Lú~w )Jurwte.-Fortes 
.lt~ilq~tcim.- Belisario de Sou::;a.- Fonseca 
Po1·te{ h~. --:-Hotltt11dtt de Lima. -1.'oi·qtc(!lO Jio
râm . ..;... l'arwdws Jlimtcner;ro.- E~!.~ebio de 
Qw:iro:;.- f'a mzJoliíl t.t.-Leo·oe[Jildo Filgzteiras. 

Ninguem pedin1lo a, pala.vra, é encerrada a 
discussão do ::wt. 15. 

E' sem debttte encerrada t~ discussão do 
art. 16. 

Vem <1. 1\Iesu, e lida, :tpoiada. c envi::tth a Vem i Mesa., e lida., apoiada, e enviada á 
commissii.o de Orç<l.mento "'~eguinte Commissiio de Orçamento a seguinte 

Emenda 
Emenda 

Aoârt. l7accl·escente-se: 
Art. 15. Su.bstitua-se pelo seguinte: Fica o g:over·no a.utorisado_a -vender ao Es
Art,igo: "Kas c;tÍMaes dos cshdos s~rão en- t~~d? do -nlo ~l~ _.Janeiro~ titzend ~ da Boa

c<rregaoln::: :la v.rrecadaç·iio d;1.s rend:1.s r.u j \ J':~<t. no munwrpw da P<tmbyba do Sul. 
impostos fede1·aes tts dclega.cias :"fisru.es e n;• l S. R. Sala das ses::ões, 5 d(: setembro de 18!15.
:fttlta liesta,s, a:$ mest1.s de rendas. - }\ilo Peçr!nl\a.- :ilú~:•·to Ton·cs.- Costa 
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;beccdo.- E1·iwsto B,·a;ilio.- E11;ebto ele ele seu entbusiasmo, votou a l'CV6l'Siio do Sr 
Queira;;,- Burros Ft'il)1CO Jlmiu;·. aln!.ir~ute s~onc;alves qua~i por acdamação: 

Ninguem pedindo a Jlala.vr:J, 0 encen•ada a No ::>emwo soffreu o prOJCCto uma emenda 
discussiio do a rt . li. quo

1 
~ ?am:.c_ra approvou, tran:S1brmn.nd.o-se 

Entm em discu~~5.o o u.rt. JS. em .e1 •.• o p<.~.lz. 
~·luis ttJ.rde o almirante requereu, ou 

Vem {t ?vre:sa, ú ' lic'<~,, D.poiado. e cm·ülth it alguem poL· clle, a arbitrag1_. m de seu;; 
CGill:Jti:;~ ;to lle Or<;t1,tnento o.t :;cguintc -:er\' ÍI'l'" 

Enu:nda 
.. O r.:>~~l~r Execlltivo ouviu a respeito o Ccm
S!.'ll.lo 'Na\·al, qt:te nã.o lhe reconheceu direito 

Au art. ii5 cliga-se. algum it indemnisaçãu pocuniaria, depois de 
Heduz:da a taxa <t 4d réis parr. o pcrcnrso ir procUL'il l' no elem8nto l!istUJ:ie;o da lr:i a in

em C<tda ostatlo d<t União- u meti~ e;umo tençã.o do legislador. 
est,t. 1 Nüo quer invoc<~.r em seu auxilio ns van· 

. . R . - . _ . · · ·i ·- j tagens que teve o dmiru.ntE: dur:mte o temuo 
S. '-·Sal~. r1asse:;soes,o ue outubro de !S.,;:, . I Pm q·w cn'l' n ·:ttlU''U .. c· .. ·nu·llr·~ ' . i . "-- ~ .... ·itt·a. J.1Ia ·;' -: J' - l . ... :. l" ..., '--: ~~~ t.( , ... Jegu.' tlaO 

· · · ' ·· · quer rnseutir as granoe;; vantagens conce-
Nin!! ;lem pcdi:l t~o a pala H::., é cncGi'l':.tda. a. didn.s por· e:>se dec!·etú. quaudo 'ác s lmnles 

discuss<iO do arL 18. clld0 de esqu:•dm p:cssav<:;. it <1lmira.ntc, âeto 
E' sem. dektLe eneerratl::. :,-, discussão elo es~e q_ueniio temsimila1· 11<1 hislori<~ do im-

n.rt. 19 . · per ió, !'!.Eo.m. r1a Repubti~:u., excepç-d.o feito" dn. 
melhora. de relo;·m~t aq Condo de Porto Alegr:;, 

<!b §r. P;.-~siide:nltc- A i'Otn,)i.o tio I que relc\':tntissimos scrvi~~os ~ prest~:tru. na. 
pt'i 'ject:J ilca :u:iaua a.t6 que a Commissi.!.o Llc I ~ue~·ra tio Pa.r:tgua.y. 
U1:s;~mEnto l~ê jl<t.recer ~C?bre a~ emen~éis. _ L~ e commenta. a emenda do_Se~ado pn.1'a 
~ · au:mnctad:< o, CCintmuaçao dadtscusstw provar Q.Ueo decreto de rcver~<LO . 1.1, <l.l'ma.da 

uú iéa dó pr;·~iú;to n. 57, 1le 1895. n: an tendo Hiló i:l~' ao <~lni_imn t;~ Gonc;:al ves o direito it 
om sua plenitu·1e os direitos conih·itlos ~•os merce pecnm~~rm. 
Estado~ pelo al't. (3.~ da C:onstituição so i.Jre as Lembra que o sena•lor ~eiva escrupuHsa.m 

rte. !'r as c.i~vo. tuti.ts sitt1aün.·. s nos seu~ respectivos .\ om. d ... a~ o se~"?. to a es~e pr.ojecto que v.in h a. 
tert·itorios, e dá outras nrovidencias. pJ·e.Judtc::n· dn·cttr.s aclquirtllos. 

Vem ;i, Me5a e lido.\).poiado e posto em Cit~ as expli~ações e~tüo dndas 1)elo gene-
discussli:o o se•rt~inte . ra.l Ptl'es FPrr~:ra c diz que, deante do pen-

o samento do tegt:;lador, deaute desse elemento 
Rcqt~ei·imenlo llistori(:O, deailte da. a.flirmação positiva. e ca

tegorico. elo autol' da. emenda., não põr.le o 
Requeiro que seja su;:pensa n. votação do corpo leg-islativo fazer presente d.e :!00:000$ 

projecto n. 5í. até que se delibere ~obre a ao Sr. ;ilmirante Jeronymo Gone1lves. 
indicação que o1Tereêi sobre este assumpto e A leitura attentn. do pal'ecer 'cto Conselho 
tenha eU e solução. Nn.val, sob consulta. elo Poder Executivo, im-

s. R. Sala das :;essões, 5 de otttubro de porta a. nega,tiY;l, elo ...-oto ao projecto. 
1895.-Edúardo R(u;ws . A opinião do Conselho Naval é absoluta-

. . . mente eontraria a. e~sa indemnisaciio. não só 
. Nmguem ];JedmllO a paltt vr:t, e encerl'aLla a I pelo. dilficuldade na contagem <lo ::;oldo e gra-

dtscussão. · - . I titl~:v;ão, mas ainda em 1i1.ce ua intenc;.ão do 
Entra em s~ discu~são o projecto n. 15~. de .legislador. 

1805. fixando om :?OO:nno:!; <t qnantia JeYidn. For_ escr·?pulv . ou por dcforencia. essa cor
;:;.o almirante .Jerouymo Francísc.> Gonçalves. ~ot·ar,:ao . }lao qt~cz ~eela.:l'ar em -s~u p<trecer 
nos termos e paru. o,; e1Ieitos 110 decreto que es,:a mclemm:sac,:;wn;lO em devtda. 
n. 109. üe 30 d~junho de 18D4, com o voto Os ll1C\Jnhros do Consr.lho !\aval não foram 
em separado do Sr. 11Iau·Lins Costa. Junior. concorLk:;; a maior i<L dec!nt·ou n. competencia 

do Poder Logisl<tti vo, um outro membro assi-
0 S!:;-lL .. ::úrioúnicr Godoi'i·edo gnou-se vencido. dando <t competoncia ao 

nã.o conscn te · q uc e.-;:se projecto que u.l•1·e uma Porler J udiciario. .. ~ 
excepção na viela social posse ;). outra Casa do Depois d~t discus~f:o hn.vid:J. na Camara e no 
Congresso sem um protesto. . · Senn.do concluo o :ConselhóNaYn.l qiie--ri5.ofcii 

Vem . conlfactos .. positi•·os. mostrar qne esse pensan~ento · da .. erncnd:1. conceder vantngem 
< vresenté que a Camar;t :qugr J:tzer a.,s;· ;_ai- Jl~CU!1iaria uo :alnJÍ.:'t'.llte :Goríc:;ú.h'espel6s ser:.c 
mir~.úiê .. j<:ronyn1o Goüçiü \'CS não se basêa .Eún VH.~os prestados · iJ. cau8tt .legaL . nias tão ~ó-
1.ei.)llm1_ em;~irci ~o. . . .... . ... ment,c ptoporcinnar.;.lho as va:utagens pe

~ Logo_~:P~s :~: entra~a da. esquadl':t. · legal:: n() I cuaiari~s qt:e "'~ . vel·iii•_:<tsso do: computo das 
porto cL<Y Rw·ue Ja~1eu•o, o Congl'esso, no auge I quor,n.:; uej)OIS ele sua rell'l'rna. 
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Em face de~so3 paree:er, o Sr. Torquato Mo- este precedeu e.studo C·.msciencioso da questão 
N~it·a .. íilustre deputado pelo Espírito Santo, soi.J suu.s dí::Ierentes faces. 
ttpre:-éntou uma indicação pedindo que a .·i..lei de 30de julho do anno passado fez 
Corumissfto de Constituição e Justiça <Lrbi- reverter ã. acLividade o cbefe da esquadra 
trasse <c quantia que era devida ao almirante Gonçalves no posto de almirante para todos 
em vista do decreto que o reformou. os e({citos. 

Es~a cornmi~são arbitrou em 200:000$ e o Um dos eJTeit.os da ucti v idade é a retri-
OI·ador censur·a·que não conesse a indica~ão bui~ií.o necunin.ria. 
os tt'<ltnites regimentaes. Si essi1 retribui~<tO nii.o se comprehendia na 

A com·mbsã.o dá. como liquido o direito a generalidade 1
1a exprt'ssão- pa;·(T, todos os 

indemnisar.~:io pecuniaria, sem dizel' rle onde e(f'eitos-n lei a teria expressa.mente excluido, 
provinha. esse direito. . por isso que implicita.tnente ella se achava 

Entende que a competenc1a no caso, uma contida naquella. generalidade. 
vez aue se trata ue dinheiro, er-J. nã.o da. Com- O nobre deputado por Minas não di~se com 
mi~são de Justiça, mas da rlc Orr,:a.mento. razão que o Conselho Naval opinou em sen-

Aqnella cabia apurar o direito ; vel"ificado tido contrario. 
elle, a esta incumbiria determinar o ql'antwn. Concluindo o seu parecer, o Conselho Na-

Recorda que o Sr. Aug·u::;co SeYero em uma vai ded<trou que só o Congresso tem <'ompe
das sessões nocturnas d·.) anno pass:~do pro- tcncia. para dizer si assiste ou não ao almi
poz uma emenda ao Orçamento da Fazenda r<tnte Gonçalves direito ao pagamento que 
pedindo o credito ncces~ario para pag:.Lmento reclama. .. 
ao .almir;1nte. Declara.nrlo-se assim incompetente o Con-

A comnüs;ão r ajeitou a emenda e ofrereceu :;elho Na><1l para. o reconhecimento desse di
um substituti>o que foi appr·ovado _pela Ca- reito, não podi:1 pois, desconhecei-o. 
mara. · Não foi exaggerada.a commi~são avaliando 

N:ió quer apurar quaes asvanta.gens do em 200:000$, a retribuição pecuniaria que 
bravo:aJmirante no --tempo - em -,que com- cabe a -esse almirante. . ___ __ ... _ 
mandou a esqua•lra le~al. quer apenas t::tzer O Ministerio da 1-larinha sendo ouvido 
sentir que S. Ex.. do simples clwfede eEqua.- sobre o qt(anttun a que montava e:::sa. retri
dra 'reformado foi excepcionalmente a.ccla- buição, .no caso de estar·. comprehendi.da na 
ma.doa!Jnirante pelo Con.!!resso, de modo que lei de 30 de julho do anno pa.ssado,resp0ndeu 
~por morte lega.ri<~ à familia o dinheiro neces- que, no minimo montava a 200:00U$, e no 
sario para ::.. sua subsistencia. maximo acerca de 300:000$000. 

Cbarna ainda uma vez a attenção r1a Ca- Não é muito, portanto, que o Congresso 
mara para o parecer do Conselho Naval no arbitre em 200:000$, essa. retribuição, uma 
qual legislador algum se pó~le basear. com a vez que pela diver~ida.de de tabellas. não 
responsabilidade de seu mandato, para >otar póde ser precisada sua importancia. 
essa indemni.,ação pecuniaria. Depois de . >arias outras considerações, o 

Não acredita, fazendo justiça. aos senti- orudor·1•ede permissã.o á Cnma.ra pnra Iem
rnentos do honrado almirante, que S.Ex. se>ja brar _que é tarde para regatear recompensas 
capaz de vir pedir uma. indemn isaç.ão e menos fL homeus que ella tantas vezês proclamou 
u.inda.qu~:. a acceite: gloriosos, como salvadores da Republica e da 

Ao mesmo tempo que S. Ex. recebia os Patria e entre os qua.es, si não lhe falha a 
proventos da posição que occupouno com- memoria, um dos mais celebrados foi cal
mando da esquadra legal, recebia do Con- mirante Gonçalves, ao lado do marechal F!o
gresso a maior prova de sua distincção e gra- riano Peixoto. 
tidã.o; não acredita, pois, que depois de todos Comparecem mais os Srs. Lima Bacury, 
esses favores. receba S. Ex. a somma de Fileto Pires, Matta Bacellar. Bricio Filho, 
200;000S; por scn·iços que não prestou. :Hollanda de Lima, Benedicto Leite, Viveiros, 

E si ; fizer. ficará o orador sabendo nesse Luiz Domiugues, Cos\.a Rodrigues, Gustavo 
din. nue nem 'todos aquelles que se bateram V eras, Anizio de Abreu, Thomaz Cavalcanti, 
pela legalidade o _fizerain por patriotismo. Frederico Borges, João Lopes, Augusto Se

vero, Francisco Gurgel, Junqueira Ayres, .. 
o.sr. Luiz Domin~u.es- Na. au- Si!Ya Mariz, José Mariano, Martins Junior, 

~ Peroil'a de Lyra, Gaspar Drummond;Coelho 
se:ncía. do relator do parecer responde. como Cintra, .Medeiros eAlbuquerque, Clementino 
membro da Commhsii.o · ae Con.stituiçiio Le- do Monte, " Menezes Prado, Santos Pereira, 

_ .gülrt•~l:u~.,~l!stiça, ao .. illustre deput:.,d() })SJr l\:Iilton, Augusto de Freitas, .. Francisco Sodré, .. · 
cl~Hriüs>:' ....... : .. · ·,- ' ··-c.·· ... , . . -· Tos~a,Ma.noelCaet:mo,Aristi.desde.· Queiroz; . ·: 

OUserya ém primeiro loga.r que a com- Edua.l'do Ramos, Pault~ Guimarães, Leovi
missrro não foi lacil em pr-opõr à delibel'aç_:i.o glltlo Filgueiras, José .Ignacio, c Rodrigues _ 
da Camara o projectoem debate, pois que a. Lima, Tolentino dos Santos, Sebastião Lan· · 
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dulpho, Athayde Junior, Galdino Loreto, 
Antonio de Siqueira, Oscar Godoy, Alcindo 
Guanabara, Alberto Torres, Belisario de 
Souza, Agostinho Vida!, Ernesto Brazilio,Se
bastião de Lacerda,Campolina, Lima Duarte, 
Francisco Veiga, Cupertino de Siqueira, Ro
dolpho Abreu, Matta Machado, Arthur 
Torres, Lindolpho Caetano, Carlos rlas Cha
gas, Francisco de Barros,Casemiro da Rocha, 
Dino Bueno, Moreira da Silva, Alves de 
Castro, Ovidio Abrantes, Urbano de Gou
veia, Lamenha Lins, Lauro Muller, Emilio 
Blum, Martins Costa, Marçal Escobar, Riva
davia Corrêa, Aureliano Barbosa e Pedro 
Moacyr. 

Deixam de comparecer com causa partici· 
pada os Srs. Coelho Lisboa, Enéas Martins, 
Augusto Montenegro, Arlhur de Vascon
cellos, Torres Portugal, Pedro Borges, Ilde
fonso Lima, Helvecio Monte, Cunha Lima, 
Chateaubriand, Arminio Tavares, Marcionilo 
Lins, Dionysio Cerqueira, Flavio de Araujo, 
Paranhos Montenegro, França Carvalho, 
Lins ele Vasconcellos, Fonseca Portella, Silva 
Castro, Julio Santos, Urbano Marcondes, Al
meida Gomes, Landulpho de Magalhães, João 
Luiz,Monteiro de Banas, Chagas Lobato,João 
Penido, Valladares,Theotonio de Magalhães, 
Simão da Cunha, Lamartine, Alfredo Ellis, 
Almeida NoJueira, Domingues de Castro,Cin· 
cinato Braga, Luiz Adolpho, Cal'acciolo Pe
reira da Costa, App·1ricio Mariense e Pinto 
da Rocha. 

E sem causa os Srs. Pires Ferreira, Octa· 
viano Loureil'o, Geminiano Brazil, Zama, 
Cleto Nunes, Erico Coelho, Mayrink, Fer
reira Pires, Domingos de Mor,ws, Costa Ju· 
nior, Padua Salles, Vieira de Moraes,Alberto 
Salles e Fonseca Guimarães. 

O Sr. I.:> residente-A discussão fica 
intem::mpida para se proceder á votação. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado á Commissão de Orçamento o seguinte 

PROJECTO N. 2!2 DE 1895 

Regula a execução dos arts. 6° e 7° da lei 
n. 182 C, de 23 de setembro de 1803, de
terminando que pelo governo seja substituída 
por apolices de capital e ju1·os - ouro - do 
valo?' nomin(il de 1:000$ e jw·os de 4 °j,, 
todo o lastro effectivamente depositado ate 
17 de dezembro de 1892z;ara case das emis~ 
sões bancarias 

Para execução dos arts. 6° e 7" da lei 
n. 183 C, de 23 de setembro de 1893, o Con
gresso Nacional decrata: 

Art. 1.0 o Governo, logo depois da promul
gação da presente lei, substituirá por apoli-

camara v. VI 

ces de capital e juros-ouro-do valor nomi
nal de l :000$ e juros de 4 °/o, todo o lastro 
etfecti vamente depositado até 17 de dezembro 
de 1892, para base das emissões bancarias, 
devendo o mesmo lastro ser calculado nas es
pecies em que se achava realmente consti
tuído naquella época e subsistindo para ef
feito a conversão realizada em virtude <lo ele
ereto n. 823 B, de 6 de outubro de 1890. 

O ouro será calculado á taxa cambial 
fixada pelo decreto n. 1.553 E, de 30 de setem
bro de 1893, e as apolices, inclusive as resul
tantes da conversão determinada pelo citado 
decreto de 6 de outubro de 1890, pelo seu 
valor nominal. 

§ l. o As novas apolices serão inscriptas em 
nome do Banco da Republica do Brazil e os 
seus juros escripturados em nome delle no 
Tllesouro, devendo esses juros ser tambem 
convertidos em apolices do typo aoima indi
cado, logo que a sua somma attinja a diífe
rença existente entre o valor das notas ban
carias em circulação e o valor nominal das 
apolices de que trata a disposição anterior. 

§ 2. 0 O Banco da Republica elo Brazil, de 
accordo com o governo, fica autorisado a 
utilisar as apolices a que S3 refere a presente 
lei, em operações tendentes a constituição ele 
reserva metallica, logo que, na fôrma da lei 
n. 183 C, de 23 ele setembro ele 1893, deva 
ser restabelecida a conversibilidade das notas. 

§ 3." Os lastros bancarias que, na fôrma 
desta lei, foram substituídos, continuarão na 
posse do Governo, que clelles poderá dispor 
como recur~os extraordinarios de receita. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario.-A?·thur Ton·es. 

E' sem debate approvada a Redacção final 
do projecto n. 97 B, de !895, para ser enviado 
ao Senado. 

E' posto a votos e rejeitado o requerimento 
do Sr. Leovigildo Filgueiras, pedindo infor
mações sobre as demi;;sões feitas indepen
dentemente de qualquer dos casos previs
tos no decreto n. I . G!B A, de 1 O de abril de 
1894. 

E' annunciada a votação do requerimento 
do Sr. Leovigildo Filgueiras, pedindo infor
mações sobre a extracção das areias da Costa 
Marítima do município elo Prado, Estado da 
Bahia. 

O Sr. Vergne de Abreu (pela 
ordem)- Sr. presidente, eu pretendia discu
tir o requerimento apresentado pelo Sr. Leo
vigildo Filgueiras; mas, hontem como V. Ex. 
deve ter conhecido pelo Diario do Congresso, 
este requerimento foi p:Jsto em discmsão em 
occasião que não havia presente no recinto 
quasi nenhum dos Srs. deputados. 

23 
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O fJUC eu tinh::~. sómente :i ,Jeda.ru.r sobre o ~ Co!ltinúa. o. :3" discm:>iio do -projecto n. 15:?.. 
a.s~mnp ~o de q ne tra.w. o l'~ feri : lo requer~- ~ d~ 1895, fix<;tntlG em 201J : 000$ :t q ua.ntb tle
ment\l e que. t<tlltO o Sr. ::.rmistro d<t :\In i't· i vnia. ao almtrante .Jel·onymo Frnnci::;co Gon
nh:.;. j :'\. prulli bi u :1. ccmcess5.<) pal'a ala.s t t•ar : çalves. nos termos e p;tra o;; efi'eitos [lo de
navio:;. c•1:uo o. SI". g·o\'el'll:lilOr daquelle Es- i ereto n. l\19, de 30 de julho de IS94 com o 
-ütdo ta:nuem p't'ollibiu a. exportttçü.o da.s refe- i voto em separado du Sr. )la.rtins Costa 'Junior. 
rid:t:> ;1.reías. \ 

Em seguhla. ê posto n. votos e approYad.o o. O S•· · Eduardo R:.u:nos entra 
50guin:te 1 neste del.~ate se~n _o menor eon_si:-::.-angimento, 

1 por t.er a conncç:<~o d~ um apow. tle::;r.es que 

I 
~1enena.;n. as con.~~tcnc. ta:;; :nais resistem_ os. que 
e o apolo da.:s ctfras-pouer superior a todos 
os poderes, que zomb:L das argumentações e 

'!leqneiro q11e o :.Iinistel'iu da. Inclustria, ! do;: soph~srnal:'. que so imp0e á e~colast.ica e ú. 
Viacií.o r. Obt·a.s Puhlic,•s. Cot•t•eios e Tele!!l'l'L·: eloquencta. . . 
phos. i.n!iJrme :>i tem conhecimento de qne.d:ts ! Qtw !ez esr.;.vCa.mar :t em. relac;:"l<) :•.o ttlmi
pr·:J.ia.;: da Cni'ht ?\I;;.r·itint:t ,lo mun icip io dL) 11;1 11te G•Jtlt;<üves ~ Reconheceu dir~ito~? Nii.o r 
P1·ado, nn Esr.:Hlo da, Ba.hia.tem sitio e e?nti-1 h.0C?l:ile,;e.u sernç~'s ! . . . . , 
nua.m :.<. se!' '"xr.:·:dl!LiiJ.s e exportad:t~. a. tttlllo ! , P.t~ a o l ecouheclmen_to de <_h:eno::- h a um 
de la::;tro~ .. . de emba.1·c:>.ç<'<'g, 11ara. 0 . est.ran-\ e~t>lhLo, de c~)mpen~açues _ofltc~<te:-:, ln-1 uma. 
geiro grande qnantidade das areia,::; mineraes 1 regr·a ne 1'qUt\·a.Iene:ms _le.g1sl:;yvas. 
existentes ne~ses te_l'r_enos de nmrin 11<1:;, e no j Par:t rrcon~ec0r serv1~~ ' rs na.o h a r>og-1•a _ 
casü . af!irmdivo, que }H'm·i<iencia::: j:·L t.leu . A Ca.mar<l. •. lUSt~mente tomada. de enthu
pa.ra acautelar o;; direitos dtl. Uuiü.o sob!'etaes : SI<tsrno vetos ~ernç~os prestados pelo illustre 
ter::enos e r· iqucza. nn.tut·a.es nei!es conti das 13 i marinheiro •. . 11:t · commo(·ã.~ ..: proruntla que 
criminosamenw e~~plor·ados por indi,-iduos., c;~usol~ o e:xtto de su:t exped1ç~ao. accl:.mou-o, 
que com ell<t es:: ~io co!nlilel\:iarido sem com·ei;- vrcwrtouy. como u restabelecedor da, ordem 
silo do - governo ou outro oualauer titulo conl:'tJtUclOnnL . 
legal. · • · C? C~ng:·~s:>o. ai_1us <lS rec:la.ml'Lc;üe:; ruiüosas, 

s R <;;: 1 - d ' ll d 180~ qmz i'tgul!~c:u' o-reconuecmncuto nt.clonal ao 
-L· .: ;, ':"N <l · ~:;".~~~-~~~s, 0 GJU 10 e ... . ) .,' alJuimnte Gow:alve.s. ' vobndo-ll1e /:onrase 

:ot,!.J t.( o 1 1 !•'·e 1' (,s. homena.~en;;; condignas. 
_E -po;:to .~" vot?s e ~1.pproV!LilO em 3'' discm- E' llt'C>ciso dizer que a Camtu':i. foi menos 

sao e elli'Jado a Commis~ii.o de Rcdacçiio o I munifieente rlo que o Senado. p:>l'qne ;Jquello. 
seguinte no seu phuw .1ü commemorac,;:l.o de sm·,·iços 

nã.n tinha sn.lliílO da. simoles reve1·s:i.o ao ser
1'1\0JECTO :'\. 175 ,\, DE 1895 vko:tc:tiYode um ofiiciai rcfi.wmado.emquanto 

quo o S<m:tdo <J.ccru,;ct•mou esta:; siguificativas 
, _ . pal:tnas : « p:t~·:1. todo;; os en·eito~ 1>, 

O cong;·esso ~nc::wnal re~olvc : . E emquamo :Jii::• houYCl' um e~pir·ito vcr-
.\.1'!)/·> unico. Fica o g-oYr.rno aubri;;ado :t tlad~oÍ !'<.l.meme subtiL nm (l!itlecto 0Xa·:~<•rtli· 

a1n·ir o cre·lito de 3.7l7:0Gl$2t;O, que c,ntt•t,· ! nat•J:ttn~rtte obsecc:l.n t~. para. tlemoustrar o 
ga,P:·, ti. :1umin:su·aç~iio do Districtó Ferleral. I c::•ntJ·arw._ emq '.Janto !l<t•.'l surg-1r e~te ::'IIoyses 

E' <Hl!lUiJi:ia ,t::>. 1t I'Otaç~"in dns emendas .!n i da tl alcctJca.no:> pela 1o1·(.:a. ela. ki YOt:lLh.hn.
Senu.du .;t'-' · projeetu n. 57, de IS~)~i. m~1.ntenJ.Õ Y(;);~lllS. de reconhecct: n.o <•.!mirante Gon;,,al.,.es 
em suH. plo: li:;ud<:! os <.lireiws c>~ní'eridus avs o •up·tto au pcrct:l)Jm~nto de, Y~I~dmentos, 
Estados pelo art. 6-l da. ·con~titui 1;ã.:· sob:·e a.:: a~~:>ue a. da;,a tl<L :>m1

• teL.Jrm<J. ate a ua rever-
te eras devolutas sitU<tdas nos seus respecti\'OS stw a.o u~tJvo. . 
territorios, e dá outras pruvidencia:::. . ~\~. lets que mc?rp~wam _no patrimonio 

· wc~t\"llhtal be::ns _<t) dn'eltO na.o ::;ü.o susc:e11ti-
O §t~. Ed;J:.:1:ri1o R:unút-O (p .~ ln ve1s de revog<1ÇtlO. . _ 

r;;·rf.r;,;~J - E·l "'ei' iL·i·' a. _ v E,. . .;:-,. Pl''"' Pede aos menos ;·ers~1.do.s ne:>"L:t tao malsi_-
den[e, ,que ',1 Jss~ c~nhecilne~;Zt; • i~- 'cam;;.,~ n:d2. scier:_cia do dir-eito que n;:-w tomem es:;a . 
~~ .. e_·t .. ·ca·. c __ h in.'li.ca<;.ã.o Il.O. r mim . :1.pr. esen.tada 50 . 1 .su_'\a~s_~_, ~_ ?.~,.~ .. c. ·o l~1o u~ P,ua.d~x~:, . . . · . . ·· · ore este p[·o.1ecto. . V,w . d 1:-e1 :J. C,tmaHJ., ~.:mno . .1m r,ü1. que pa1·a. 

0 
~, P . "' " ~ . ~ _ . , .. .. :- ., · · .. SL_: ser1a mdtiferente que lw.Je _co1:c:;ruassc ou .. 

• . ,.. ~I •• - R.c.~lDr.~T": • A ll~·.liCcl.(ctO , . q~e _:e Jll<tO no p~Lgamento d l! honorarws «trazados M 
re,a;e ~ !lo~r~- depu~1.do ~st;~ na :Comnussao ~ao almü-;tnte Gonçalves. ··- .•. . _ _ .. .. ·.~·.· 
de Gon,tttu;~a .. O, · ~~í.õg\~l~ç.;.to e Justlç:.\,. •. . . =. Si o ~ongresso llOgasse ·· Q ; seu üireito, . ~e.:. ': 

_ E~n segu~da . e appro\·;tdo o_ ~equer1men!o rame os Tt·ibunaes elle saberia. fazcl· valel-o. 
do. SL; Eduard~ Rp-mos _,91ft:recwo,_?a. sessao 1··· O ponto de todas as duvidas suscitQdas é 
de ho,,e, ao proJec~o n. 01 C, de lSUo. · em 1·elaçã.o ao 2'L!aiH'mn. 
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Por is:;o pediu ao Poder E xecu ti v o que lhe 
esclareces::;e qua.l o ma.ximo -e mínimo que 
podia competir ao a.lmirante. 

E o ~overno acaba de tra.nsmittir-lhe o 
calcutr., ?tcompa.nha.do de um o!ficio d0 illus
-t. re _~rini,-t_ro ch ;..r_a.rin_ha., em quo ~e clesign::tl 
como m: mmo. a; qu:-wtnt de lSG:OUO.) e co :no 
rnax i mo. 272:0oo::;uo,l . 

Está cer·cadu ue nnthematicos. de pesson.s 
tle lJ;)m s~n~o e pccl<~-liws que llHi dig<1.m :J.l
gu ma t:O!l S<t t1;t ;mdaci;l. do seu cakulo. to
rrw.n::!o pam medi;L a quantia d::! 200:'!00.~-100. 

Par;t termimtr, dirà. cuo est:·t. fazendo de
fes :t po.;thuma., po;,:, toclos sabem que ja ni'to 
1àz parte d<t C~.tmrnissfí.u de Con:>tituir;ilo. Le
gisi:1.<;.:to e Justiçct e pede ao St·. pr·esideme 
q u.:. raç , publiC:'-t' no jornal da Casa, p:wa. 
esd:n·e.::im.<mtos dos Srs. d~putados, os do
cument•JS que lhe fot•am enviados. 

Mini.>tel'io dos N'e!!ocios cln. :'.fnrinhr:.- Ca.
-pital Feueral, 2.8 de setemb~·o de l8D5. 

Sr. l"Secr·etal'io t1;t C::-.m;tra elos Depat:vlos. 
-- Sttti~f:Lzeu:to o qne requisit3.stes ern olfido 
n. :2:?.5 de l G do cor-r01He. ptlsso ás voss:ts 
mãos ns inclus<ts nota.s reíer:mte~ ao calculo 
. da.s \~a.nt:tgens, no nu~ximo e no minimo, que 
uotkriam eor:1petir ao · ~tLmil·ante .Jeronymo 
Francisco Gc•nç:tlYes dura.rne o po?.riodc. ole
.conido da tla.ta. d<t s:m r·ei0rma at<~ ao dtt SU<A. 
reversii.o ::o serviço aetivo. -

/S::t;.tcle e !rttternir1ado- Et:sia;·io Jose Bat-

"\ q nem ft•z a requisiç~o (o Sr. deputado 
Ednar !o Rü.mos). 

.:.Yotc; rlo.~ ~:e.ICÍiiiCnto.> q1!e ao -;;w:dmo pocle
rio .• n comi'etii· ao Sr. c>.{mirr~;7!~ ki"Oil.'/"10 
F,-r! ;lc(scr; Gcm(·a[c.~s no lJcriodo de JC tle 
jut~ho tle 188-~J eil?. lj_He P>i 're/'Oi .. iiutdo a 2() 
de s.~te.;-,rj;·o d•: 189.:: em que ·re>::ertco or; StJr
viço C!ctivo da (t;· , ;,ru!:( ,· !earlo-;;e r:m r ista. 
jj((J"CI o abo;!O d,:;; g>·uti(icaçües a~ tabâtas de 
fi:nn·ei;·v de 187 2 :: jc!;tc iJ'O d·: 1891. 

Dtfferenç·a de soldo de chefe de 
e~qua.dt·a pttnutimir·u.nre, de 
lG de junho d.~~ 188:3 a 20 ele 
setembro dn 18~1:3, liquido 

ele imposto de:?. ''/ ........... -
Gra.tinca(:iio conl'.• comrnan

do.nte em ehefe no citado pe
rinU.o iiquido do imposto ... 

Yencii;:~:Jtos 

35:107:::035 

2:37:209$160 

272::317:)095 

Segnndn. Secção da Contadoria da. :Marinha, 
em 18 de ::;etembro c'e 189~. Pelo Chefe ela 
:::0c.;:ii.o. o i" e5ct·ipturario. F.·r.:de;·ico d.: Ct.!st;·o 
M eac;c:; .- O l" e~ceiptur·a.1·io, Julio At!:J!!~!o 
Perei:·a r.la Cu;tlta . 

Ó §~·. <3la1kHno Loi·eto-Sr. pre
siuent.d, n:i.o ti.-e ;t t'vrtuna Je ou\·ir todo o 
discm·:;o tio llf.1!n·<~ tleputaüo pelo :.ra.r:wllií.o. 
porqun.nt<.> c11eg-nei a esta C<tmarc .. quando 
S _ Ex. ter:n i na. va :t sua. Ol'<l<;ã.o. 

Oud. not·ém. o •1.iscu:·iio do nubre deputado 
pe!:~ ihlÍia. e tle:;t:t Yez, r,ue foi <t ~e~nmd~1., 
('lU que onvi S. Ex:. ju~r.i~ea~· o pro,p.~cto. ~e 
que lhe e<tbe :t n.u rori::l. prmcLl)<tl. a1nda lHtO 
me con \·enci do direito do u.lmir<J.nte Gon-

.~.Yaw do< ;;.~.1ârnento.' '].'~C no minimo rvdr:- ç'a.lves. . _ . .. 
;·i.um comp~:tir . GO 8;· . alm.irww.: Jen>it!JlllO 0 pr,::jecto é o rle;;conh~cimento do tlt!'Ctto .do 
p,·,wr:isco l~onçdr;es no J.ll!,·iorlo de lü de mesmo almiranrc (,1,r,; ,,,,,"·(!dO.~). l)Ol'que Sl o 
.i•'l!IO d._, 188:; e1•1 'f'W (oi ;·,.:(-:Jl·m,t!.lo a :20 ~/e ,1i:eit..1 estivesse cln.mnH.·tlte deliniuo, o pt•o-
s,:!crJrb'o d•: 18~13, C: til ljt!t: i't.:l:t:J'!t:O r.!O .~el"l!tÇO jecto SC.t'ia llêS!lecc;.;;sar\ü. . . 
ucLi.:;o drt armada. t,;;tdo-s•J em rista, l'arH o St·. -prei'i(1entc . .]lt. vem d.i dn•orto ronw.nü o 
al•o. 1o tl(l .. ~ !l•·a!ifh:ttç!i a.'. 't s tabdlc:.~ ele fC!•c- · · -·0 • .;,; · . • 1 1 ·. ·· 1 • r•s' ··r:,-br• can111~ '.:-
'J"r),·,·o dtJ 1~72 e .faaeito d~ f,'Jl91. ~~;~.:!c:~~~ t:i;,: (.:;:ct 1;,:~L.~~·;c;!!,;

1

,',·, . • ~·· • ~ ~ ·• _ • • 

Dili'::!l'enç:s. de soldo ile chefe de 
e~qu:•!l.L'<t para. almira.me,de 
lG de junho de l8~J3, liquido 
de itnpo~to .!e 2.oj., •..•••••• 
G:~·:ui!kaçü.o como comman
d:mt>.: (ht torç" nem c h ele no 
mesmo tempo liquido de im· 

'.",mcimentos Por conse;:minte, :;i S(Lb~r as lc1s nao e 
"'U:J.rd:n· •1l~ CÚI" a,; Sua:> palavras. SÍ é couhe
~er o sea espirito. o :oeu llensamento: neultum 
valt)r tom <t ;u·;;mnentru~ão que se fun<.la nas 
P~·hln·as ,1es;;1 !L-i. desde· que, _apezar <'lo sua 

35: !07$935 conc:i~~o. a.pez:tr d<J deteemm:\.ttVü todos qu_e 
empreg<t. nii.o detinio o direito do Sr. almt
l'tl.!tte Gon~tüves. 

151 ::29Ss_·SZl o Sn .. P.\GLA RA:-.r,•s- Por esse pr~ncipt.o 
posLO. · · • · · • • · · · · • • · • · · • • · ------ v. Ex:. vae ,1 tlizvr que eHe nunca. fo1 almt· 

, -- _ ·l86:406$i56 rante. porquenão foi ,·ice-almirante ... 
- - · 1 · 1 'I- · · l O <::1· G, LDJ1i:'n Lor- ' .. TO- V Ex. estn, em-Seg-und:~. Sccçao da Contar 11r1a ,- ct ,, arm ut, 1 ... '", _r __ , • - ~ • ·J ·~ , • , .• __ 

-.em __ -\s . tle s.etembro_._tle : 1895. -- Pe-i.o-cllefe tta·~·-pl'est<tlltt? un_a_P:9oes -~- ~t.a:E,rco ___ ~?~~- ::,_ 1.~~--~sq:U! -secçã.Ó. o lo escl'i1?tumrio, F~·e:lcl'ic.~ de Caso·o n~o se ~c~~em_tu;.l.l' <t~\.,; _;_nm l~S í··r ho~~.,~, 'ao 
l-IeHe:;eg.- o l" escripturar10, JHl!o .A.Hgusto dtgo ,m,tt:,;, ~~ta ~OllClU::,,tü nao ,tz 
Pe;·eiJ"(( da ,C!!i!'w. , _ talento de\'. Ex. - ' - _ , 



ISO ANNAES DA CAMARA 

0 SR. PAULA RAMOS- Não é minha, é do 
principio que V. Ex. estabelece. 

desde que ha seis hypotheses conforme as 
quaes caberiam vencimentos differentes ao 
Sr. almirante Gonçalves e a lei não se referiu 
a nenhuma, claramente não teve a idéa de 
remunerar o Sr. almirante Gonçalves com 
uma mercê pecuniaria. (Apartes.) 

0 SR. GALDINO LORETO- Não Sei como Se 
póde dizer que o Sr. almiri\nte Gonçalves 
tem o direito arlquirido quando elle mesmo 
não poderá dizer fundado em boas bases que 
tem direito a tanto nem a quanto; não poderá 
dizer que lhe cabe esse direito conforme tal 
ou tal tabella, ou conforme tal hypothese, 
porque hlt differentes hypotheses e a lei não 
se refere a nenhuma de lias. 

Esse silencio da lei, tornando impossível o 
pagamento de qualquer quantia por virtude 
da ficção, conforme a qual teem de ser con
tadas ao almirante Gonçalves ll annos de 
inactividade, impõe uma consulta á historia 
da lei. 

E' ahi que o espírito da lei salta aos olhos, 
impondo-se com a clareza das cous8.s claras 
naquella affirmação categorica e insophisma
vel do autor da emenda e relator da Commis
são de Marinha e Guerra do Senado, isto é, 
que «a contagem só se verificará ao obter o 
almirante nova reforma.» 

Em quanto não eliminarem dos Annaes estas 
palaYras de um coronel, hoje general, e por 
isso mesmo conhecedor da legislação militar, 
uão se poderá <lizer que o espírito da lei favo
rece ao Sr. almirante. 

Não comprehenrlo esse 'lireito adquirido 
pairando sobre seis hypotlleses que não po
dem deixar de tornai-o hypothetico. 

0 SR. PAULA RAMOS dá Ulll aparte. 
0 SR. GALDING LORETO - 0 direito deve 

provir da lei que o reverteu ao quadro: ou 
elle tem direito por essa lei, ou não tem ; si 
essa lei confere-lhe direitos, muito bem · ü 
não lhe contere, a autorisação para abrir ·~m 
credito em lei orçamen taria, e nos termos em 
que foi redigida a autorisação, não confere 
absolutamente direito ao Sr, almirante 
Gonçalves. 

0 SR. PAULA RAMOS-Para que era o cre
dito? 

0 SR. GALDINO LORET0-0 credito não é a 
lei, é uma emenda posterior. 

0 SR. PAULA RAMOS-Mandou-se abrir cre
dito para, pagamento. (Trocam-se apartes.) 

O SR. GALDINO LoRETO - Senhores, alle
gam-se os serviços do Sr. almirante Gonçal
ves ; mas quem nesta Camara os contestou'? 

Nem o meu nobre collega deputado por 
Minas contestou taes serviços, nem ninguem; 
si ninguem os contestou, e si é exactamente 
por tel-os prestado que foi revertido ao quadro 
da armada com dous postos de promoção e 
contando li annos de inactividacle. não ha 
razão para se alludir aqui aos serviços do 
Sr. almirante. 

E' preciso attender que se trata não de uma 
lucta externa, mas de uma lucta interna. 

O precedente é perigusissimo, muito mais 
perigoso por se tratar de uma lucta interna; 
virá talvez aguçar a cobiça de muito ambi
cioso por ahi. 

Nem Deodoro, nem Benjamin Constant, 
nem Floriano, nem nenhum outro servidor 
da Patria teve semelhante recompensa. 

0 SR. PAULA RAMOS dá um aparte. 
0 SR. GALDINO LORETO-EU não podia com

bater a emenda do Senado quando o autor 
della declarava claramente que a contagem 
de que tratava a emenda só se verificaria de
pois que o almirante obtivesse nova reforma. 
Desde que o Sr. senador Pires Ferreira decla
rou que esse era o pensamento da sua emenda 
e desde que esta assim explicada fui appro
vada, a lei só póie ser ente:!dida desse 
modo, 

O honraclo deputado pelo Rio Grande do 
Norte apresentou uma emenda ao orçamento 
o anno passado, com a qual teria resolvido a 
duvida, si por ventura. ess:1 emenda fosse 
adaptada ; mas indo á Comrnissão de Orça
mento, esta offereceu uma emenda substitu
tiva em que autorisava, e é o que está na lei 
do orçamento vigente, o governo a abrir o 
crerlito necessario para a execução da lei 
n. 199, de 30 de julho ele 1894. 

Ora, si pela lei n. 199, o almirante não 
tinha direito á mercê pecuniaria, o que se 
segue é que essa autorisação era innocua. 
ella não tinha effeito. · 

Desde que durante a elaboração da lei nin
guem appareceu mais para dar á emenda 
outra interpretação, essa que lhe deu o seu 
autor é que é a interpretação authentica. 
Ninguem póde asseverar que a emenda seria 
approvada se lhe houvessem dado a interpre
tação que hoje lhe querem dar. 

Não é a primeira vez que se procura re
solver duvidas de uma lei, appellando para o 
seu elemento historico. 

0 SR. PAULA RAMOS-Era descabida; dahi 
se conclue que elle tinha direito. 

0 SR. GALDINO LORETO-Dos termos da lei 
conclue-se que elle não tinha direito, porque 

Seria preciso dizer que o ele;nento histo
rioco de uma lei nada vale para se affirmar 
que as palavras proferidas pelo autor de uma 
emenda que não foi combatida e á qual não 
fo1 emprestado nenhum outro sentido, não 
t~em o valor de uma interpretação authen
tica. 



SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1895 181 

Não é a primeira vez que nós temos mo
vimentos políticos, não foi a revolta de 6 de 
setembro o unico movimento que determinou 
cidadãos brazileiros a prestarem á Patria re
levantes serviços. 

que a Republica se firme pela severidade ab
soluta e irreprehensivel dos actos da admi
nistração. 

O SR. PATJLA RAMos- Não se ha de firmar 
com a ingratidão. 

Senhores, em 3 de novembro o marechal 
Deodoro dissolveu o Congresso Nacional e a O SR. GALDINO LoRETo-A ingratidão, não. 
23 de novembro o contra-almirante custodio Um homem vae á guerra, não á guerra in
José de Mello, não correndo menos riscos rlo terna, mas á externa onde os perigos são 
que o almirante Gonçalves, tomava o Ria- tal vez maiores, arrisca a sua vida, e tem 
chuelo e collocava-se ao lado da Constituição como recompensa o que 1 Um posto, uma pro
que ;;e queria rasgar, ao lado do Congresso moção. Muitas vezes leva annos e dá graças 
dissolvido. a Deus quando tem uma promoção. Aqui, 

Pois bem,este Congresso que tinha sido dis- não; promove-se o almirante com um ac
solvido, que se reunia de novo com grandes cesso de dous postos, dá-se-lhe uma enorme 
motivos de gratidão,não levou o seu reconhe- diíferença de vencimentos e conta-se-lhe li 
cimento collectivo e a sua gratidão indivi- annos de inactividade, o que elle póde apro
dual :1té fazer mercês pecuniarias ao contra- veitar no dia seguinte para a reforma. Por
almirante que se tinha distinguido dn,quelle tanto, o almirante Gonçalves já teve uma 
modo. recompensa, e racompensa que não é para 

E, Senhores, nós estamos vendo os serviços desdenhar, porque é aquelLt que o militar 
de Custodio José rle Mello atravez dos erros da mais pó ele ambicionar, e que não diminue em 
revolta de G de setembro ; mas a1Jezar disso cousa alguma a sua respeitabilidade, a sua 
eu direi á Camara que leio as p-aginas da- honorabilidade. Mas este projecto, é preciso 
quella época corno quem lê RS paginas de um di zel-o com franqueza, vem macular o bri
livro sobre as quaes se tivesse derramado uma lho das victori:ts republicanas, o nome do 
porção de tinta, mas onde ainda se distin- proprio almirante Gonçalves. 
guem as lettras e as palavras. A tinta enne- Sei, Sr. presidente, que é penosa a tarefa 
greceu o papel, diminuiu o brilho das lettras a que me impuz de combater este projecto. 
mas não conseguiu apagai-as. ' Não quero que se supponha que, embora a 

E posso dizer isso com tonto mais insus- minha pobreza, venha aqui regatea.r uma 
peição, quanto dei o meu voto contra a quantia, qne nós muitas vezes regate:t!llos 
amnistia. para os serviços publicas, mas que, quando se 

O Congresso que tinha sido dissolvido e trata de recompens•s desta ordem, póde até 
que era restituído ás suas íuncções por mo- ser tida como insignificante ... 
tivo de um movimento em que teve magna o SR. PRESIDE:"!TE-Lembro ao nobre depu
parte o contra-almirante Custodio, que na- tado que a hora da primeira parte está esgo
quella occasião se chamou o no3so Jorge tada. 
Montt, nem por isso lhe votou mercê pecu- _ 
niaria. O SR. GALDINO LoRETO -Sr. pres1dente, 

P,ar:t se Yotar est·.J projectn com enthu- ?OU r1ocil ás observaçôes rl~ V. Ex .. e por 
siasmo ser~a preciso iie<w c~eslumbrad? rleante 1 ~.~~o., concluo as c•.>nstderaçocs r1ue tmlm 3, 

da gntntleza :lo :lesprendunento do 1m pera- fazer- . . 
dor depC~sto, recusando o cheque de 5.000:000$ . A rec?mpensa ~elos ?rand~s serv1ços ml
do governo provisorio e mais 800:000$ dá lltares e a promoçao. E a umca recom~ens~ 
lista ~i vil de um anno, e mais a pensão cjue a dt~tm, honro_sa, e mvulneravel e que r~ao da 
Constituinte lhe mandou dar e que 0 con- lo,rw a. suspeita~ nem contra o que a da nem 
gresso ordinario fixou em 120:000$ annuaes. contra o que a rec~be. E' _a unica rec?m-

Estabelecer um parallelo seria muito triste pensa act_ual que pode asp1rar um mllltar 
para a Republica. De um lado um homem por serv1ços relevantes na ma1s memoravel 
q_ue não é mercenal"io, que serviu por patrio- das ca:mpa!lhas. , , . 
tiSmo, mas que quer receber uma mercê A h1storJa se encarregara do re~to. (Mwto 
pecuniaria no momento em que tem a for· bem.) 
tunas de reversão e promoção vantajosis- Nimguem mais pedindo a palavra é encer-
sima; ao passo que do outro lado, quando as rada a discussão e (ldiada a votação. 
difficuldades surgiam, quando a desgraça en-
trava em casa portas a dentro, vê-se bastante 
grandeza de alma e o heroismo do desprendi
mento para recusar, não 200:000$ ; mas mi
lhares de contos. 

E' preciso que este Congresso rejeite este 
projecto, recuse a mercê pecuniaria; é p:çeciso 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 3a discus
são do projecto n. 96, de 1895, regulando o 
estado de sitio. 
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O ~i. :~ni:zk) <.le :~bs·eu vem] nrmando-a dos meios nece~sa;·ios pa.:·a l'C
á trihpna defender as em<>nd:~s 1111e ::l))~·t•~ sistir ''· ~narchia . p::.ra bem cumprir a >U(I. 
senwü ao ];ll'<•jecto que l'C!!u!a::lenta o t~t<V~O m;~siío . iii::o de><knil;t do qualiric;, tivn; tem 
t~e-;íti\1. ao ,eu h1u0 ;mto:•id;tt!e~ <1<> maior p1•e;:ti~!o e 

-:-.l~n!i l r<' d:l. Commis;;iio T::~p:>ciaL compre- o m<:;ll'a, cltaat!v g;antle l!Ul!Wl'O do pnhli· 
hcdcn desde o c·•mt:c;o ai' liiiticui•.li<Lles da. ;;U<t c!sõ.:ls. 
p;:osiçií.u, ~.t.:allte de ~et1..; c.:mp:t!!he iros. Tinh:~ l\los:m o que ~ o estado de sitio den1~te da. 
üll~as 1nnnirest:.•.Jn .. s sob ~·e a ll!:.Lt.~ l~ía t~nl con- da. Cunstitlüt;·iio. 
crario. e d:t m<'.ivr:a 1.b COllmi::s:·"_, e cumpr~a 1 D<>HWIHJ'U. que ~'J co:~:>ti r.uh1 tPi~ve,em \·ista 
defç,mlc·l as . \ rllu· tL pro<,mm~:r:cw. ml i!ceret:\<;;<lO •••·sr.1. me-

. ~oi o('l.l ob,:e,: ti·>t~ n;1, c::>~Ja. hc·:·:i~~o ~la .l ei ,<lo _dida. ~xc<•)Jcion:ü ao ~'o .• !et· Lt>gbhttiv?, sv 
8:1';10 fa zer L1tst~ tJm::t l ~" de '.~. t;·j~ :-:;a ~ ~(~ ! )(H.lC·l' ; .. :::l1 b:;Jn.W.I'i:i J.nente con ít~l'~tlo :i~) Ex.t-cutl ,-o. e 
Pu~·lico , ao pi-. ~:io qu.~ o p:·r.,ject<l em ~lia upi- 1 <'~):n n,: limi t:.(,:ücs <;(m~ti1atcs tll!~ §§ 1" e 2· du 
ui;io. a.\:'n.nteln. ~ s.;.1.l\' ~i;.ti.l:·; r::a. d~ p~ ·et"l ·i·,-nc i:L a1·t. ~o . P~\ Sf: a. a. 'teff:~der a~ ~ut'l s ~~:nt~nt1 n.:;_ 
eos dirdw::. do;; c!ement-,:.s ;~nat·cb .. l' S. do:; qu 1.· E>tns modiflc:.tm I';;:~:c:t!nwnt(! o pr;>jt:cto, e 
cou~\: :n a antúridtida a. tO JYa ;'..l' a clefi~n~ i va.. m~r&..--el"ntn ce;·r-r..do cornblte Cor; d~aus ilüS· 
dos q~:a ·.letaJ·m;t::\m a na·:-e;;sit;:,:.:e ua:: me- :ns memb:··"~' •'n cvl~ !ni~.s~o. T:cpois ,],, e;;rn-· 
medirla.s i;X.;:e~"'.:: iunnr::;- d;)l as (:ID g~t~lJo, entro.. na. just.i n\::.~·:fío •l(·.tn-
~ão con~i:i PJ·a. como ~~ tem p1'('ll'1.1r~<1r. Hwtl:l e nlinucio~r.. d it que 111 :1. i~ orJposi~::io tem 

most1·o.r, :\ OL·dc;n e:~ lll.a:!rJaàe c:o;:.~o çau~~; ;' levanta.du. E' n. que lit~ cl ~~·l · a. q~1P a c~~~:.u,~fi.o 
que .se. 1·epugn::m e lll'.ltu;•menr.>l f'e am! nl- . do "ir; o n~o acnr-rcta a ce,;,:: t<:ii (l. d:1 ~ medirlo.s 
lem - <lO COütr<J.rio, elln~ se id.:: : :t i ;i~am e se tr•mr •. ~us ti entro de!lc. Am1ly~u-a, r!eroons
ccmpi~t.;~uJ. . I t\·ar.t.k t'jUl' ttlr c l'!!l vista limit•n· <: ~.;:·;:·itl'iO 
~ão sã.o. na expl"es:.:l .. :a. ilJHi!!:'!U (!c . Bu~-:1~~- ll O Poder E·; eca:iYo. Depois tlé n:!ui~s con5i

anl ~11\1 c-s , l~ro:~~s. ?e tJ? pt:c~es .. Ji Jfe.1·et: te::! q u~ I f:_e;·~:t~?es tt~!1den tes a~ 1)~'o\·a r (lU~_ r. _s i rit~u::; cúll ... 
enrel·i· t:t l \ú~ n~ :ne~n1t~J ~lula~ ~e ent.rc:·evo:·am ~i;.!ll~~r. ns n,,s ·~uu~ CH~{~ndu~ rc~pclt.r:.nl fScru-· 
raivosc:s. . . I :Julosnmcnte . a Con~ti midio. r:.tümtlem ás 

Combate o crue c],ama . p t;Pjt1izo de c.J ,~S('(j l: .::· nccc;;::!d:tdcg . no :nomt!uto' pnra. que" le i l-, . 
!hmça. c:ont.r:t a :>.l!'o'·ic~::t~ ~ . _o. teul<:!J!cia lJ:u·~:. '! ~'elta. :-;erl! l)~~.il':. j :-:, , e scn1 ;;a4.:rifCitt {iú5/ 1iroi· 
eufr:.tqlle<:el-s. e a:ne.>ctt.• :Ol.\il t- a . to~ de~ ci·':waos. cn:~cl\:P , por 1HI, I'!' .:;::.d'O a 
. ~.;~1al ;;>_;1 ;'t Yida d:t Hepubii~ ú·~rle o ~Nt hor•' · pt>t~ ! ndo :p;e ll;e :;~j:í. concHi!cb :t 11:t!:.t~ 
LlllCl') ate o rrc-s·:-nte e rncsu·~ ; cornv Tkt1.Jo I ,·~·E!. -ua pd!nei r:~ ~t-'5:-~ttl .. n:fi!~·! de cotrrole.Ln.l' a 
:;ur;;ldo ~e nina. revo~~~·ão inc.n.:t·ntr-.. de.;;: .... d-:f~~a clü suns id(t't.S . . {. JlH~!(J br:.."'j i't ; iii!: ~iJ bc;;:.J 
::1erou em um~~ :;,r;,;ne::1r. p(·.n:nne. A dt\'· r.i ':t ~ c'i"C"·~~o· 'l l'·u' ·\ -i!l·•l!o~~ or·1e1n -.... ,.• 1';'1 1 l "~ v,, • ... ê i(•j'•' .::•·i .. ~1 l '(~•t't"\ "' ·1 - ~.r '· ·• • u .. .,. ,l .._ t .( '• 11 " '"' ... ... ·· ' !-''·"~ '· t:. Lt..:: ... -~ " ··~ ..... ·· · '"~' -' ~-~. · ·::: ... ( · • . ~..: t P· J~.o; · ·t-C> rl á 'ini' "J t'· .. .s r lp ·~t r'l ·10 'AXVC·die'lie pn.z :-:. (.)X•·f'D•·f!o . ·· · .( .. ... · ·· .... ·· .... ·'' · ·•·' ..... ... · · .. 

Lh~i!lP!l::LÍ':t ~-:)~ll La 1.t\'H:1:tye r::'l' ,:- ~~fi Si' :1.-a .. O ::.:!! .. l"' ~ECRET.\R1ü proce(te ú .. l~lt:~ ·!·a. do.. 
gmenra o po·!c-;· d :-: li~~1·· !:1.t il? a (·ur--~. Ct1. Un··~·a ~é;;r:. i !llt' 
e }J!'iHd p!u d:.~. ~i~lorhladc. 

O I!O\'('rnr• ::.r~ nun .•e tmf·,~:r: ô]<'<:c. :• i ~orn:~·sc \ ESPEDIE:\TE 
i ffi}Y-.·tt:n{.e }líl:·a !o :~er o rntd . r:tht l.1é!!l ~B o i :n .. 
J!'-:o~ :J • ilitt: tl c: f~Lzc:r o iJt: l!l l.l l:•:m;,:ü· " ~u:~~ Ot!ic ios: · 
lUIS,;r.ü . . . 

i:;; :r, a 1.listincçií.o e:nt·e a re-ra:ohh;ão e are- Do 8r. i" ECCt'tot;t!'io do Sen:1cl o. !e-! •\:: 
1;t2llii"!ü: :t<~ne1!a é u~ :,Jl! *::~On.ltlliJ Si.:Cio:o6k(J. -.~.oí·rr:l!t~. (•nrnnlutticr.Ju1~) <_pie .. !~;,i ~\! l;·oh·if!a .. 
fJrO~~cto ,Jc l·~u ta eiu!:9ra<:fi.o~ '·. i~:t~!t!U í:i ~S \ ~~~'-~er· t.uh~ _Ej:: ~~i!I'f.l~o _ ,P~~~! :ltl \·o~ .~ i ·, .. sol~-:
pol: th.:~~ ck.~ ·~·~~~o:s: e:~t:l e ~\ t:XI:! t",_!-tuJ 1lc (Jtho:; ';;.:~ ' ilo Cc,ugt c:~~o ~;~C1onal , !'i'Oro~:. ndo :\ 4_~ 
e de:>rn:itcs. d(:; :lmbi <:•··e~ ir·;·em:i~ta,, seil: 13 tlr, 1~on:w111 ·o proxia:o \' ia•IO\Jl\l a ;lctua1 
t! ~\·v c~r·to. >.c~n; i Jc,.,l.lr:Jraud•.; t-sc~ la1· o ll''''er. s~ss~o le.::Jsla':.i \'a . -lnt~i t·:l.ch. 
na o p:.tra. C!l!lllll&.l' ~ .. s ~-~JJ'l!:: ~.,;S , Je :.~~ para r;ode::r . Do '11h;~sterio da ,Justic"~tL e l\e~o.::ios 1nte
:p l·a~i<:Q. l•03 . , , . . . 1 riore~. de 3 do conent~·. ~atisf: tzt'II tlo ;t re· 

~J<Jstrn, GUE!. 5!lll r.;:;.::os momentos, D·)S tlta.s ! qui;,iç-:io ;:est;,\ Camara no otlkio n . '25l.tle 28 
das <fl'<~n•1es cr:se::>. os go~·eruGs . em ro•lo.; us I ti!~ ~etemlli'O ult im o. - A' r,uem f~z u i"equisi
temp C>s c ei!tl·~ t odos os po\·o~, eon;:entr;• l·a~ c::·:o. p '. Commbsii.o tle Mu.riltll&. .e G~lerrt~..} .. 
em suas muo.;: g;,-amlf: ~::•mtn ; l de ']~0deres. : • . . . . · · . ;. _ • 
. 9 dit·t•ico i'le ~~e~e.>sl:::ad<: j thstifi.(·a 0 exe;·~ ~~~,11nus~el'JO. da Ind t:s~1·m, }l~C:<' ~' ,e Oh~n: 

c1c!O de:;sas mcd1ths . ~xcepçwnae;;. que se P~P~.~~;s. d.~ -1 uo_ corrente, ~~-~~ ~fnt>:N, [l.~ r e, 
cl1amam-estado de Sltlv. lc1 marc1al, su~- ~J; ·l~l!;·lU tks~a ~amara. no o.t!C.J.o . n. 19,~ ~':l 
pen~ão de ::-::n-anti<\:5. . · . . · ·· , · . · -~ t:e.a~osto ultm~o.-A . qn~m~ ,t<z a ·l·~quJSI- • 

·.. CÍlamum:.Se d~ advogados de uict:tdÜras .:tos <:<!O. ' {A Co mmlSSlHJ de or,a.tne.nto .) . .· ' ' ' 
que, em nome do~ pri:J-:!ipio;; i:oc:;erl"adores, . . Do .mesmo .minist~rio e üc iguttl clatn,.sa
pu~narn pelo fojrtalecimento ,_!;a autoridade, t isfazenuo a requisiç-ão desta Caínal'a. 110 om~ 
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cio n. 20l,_de ~de setembro ultimo.-A quem 
fez a reqms1çao. (A' mesma commissão.) 

Requerimentos : 
. De Eugenio Frederico Lossio Seiblitz. pe

dmdo pagumento do meio-soldo que deixou 
de receber.-A' Commissão de Marinha e 
Guerra. 

De José Porflrio Pereira da Silva. pedindo 
uma pensão. -A' Commissão ele Pen~ões e 
Contas. 

' O _Sr. S~t Peixoto-Sr. presidente, 
recebt dos d1gnos superintendente e presi
dente da intendencia do município de Manáos, 
uma reclamação nu representação, dirigida 
ao Congresso Nacional, contra a reforma da 
9onstituiçã~ e~tadoal, feita por um Congresso 
rlleg-Itimo, íermdo de frente os preceitos do 
pacto fundamental da União, destituindo as 
autoridndes municipaes eleitas e substituin
do-as por outras, de livre nomeação do go
vernador. a quem concede tamlJem os mais 
amplos poderes para nomear e remover. con
sideJ:ar avulsos e em disponibili1lade qualquer 
magrs t.rado de l" instancia do estado, aposen
tai-os. bem como aos de 2" insta.ncia, annul
lando desta arte os Poderes Judiciario e Mu
nicipal. 

Vou mand~r á Mesa esta representaçã.o, 
que est8 apmada em seis documentos, afim 
de que V. Ex. lhe dê o destino conveniente 
parecendo-me que deve ser enviada á Com~ 
missão Mixta regula.risadora do art . 6°. 

Antes, porém, vou lel-a, começando por 
da1· conheCimento á Camarada officio endere
çado ao Exm. Sr. Dr. Ministro da Justiça e 
Negocios Interiores pelo presidente da commis
sã? ~unicipal do alistamento eleitoral, que 
for vwlentamente privado de exercer o seu 
car~o. sendo encarregada desse set'Viç:o pessoa 
de mte11·a confiança do governador o que evi
den_?iará á Camara que, com estas 'desorgani
saçoes e abusos na.s administrações locaes, á 
sombra_de uma autOJ?Omia mal comprehen
du~a . nao soffrem umcamente os Estados, mas 
falseia-se de todo o systema representativo. 

0 SR. PRESIDENTE-Attenderei ao pedido 
do nobre deputado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DEPUTADO 
SÁ PEIXOTO NA SESSÃO DE HOJE 

«Estado do Amazonas - Manáos, 23 de 
agosto de 1895.-Ex. Sr. ministro dos ne
gocias da justiça -Eleito intendente mu
nicipal da capital rlo estado do Amazonas, em 
virtude da constituição estadoal promulgada 
por um congresso constituinte em 2:3 de ju-

lho de 1892, tomei posse com os demais com
panheiros a 27 de fevereiro de I 893 e, como 
vice-presidente, tenho estado constantemente 
no exercício do cargo de presidente r1a inten
dencia, vjsto achar-se impedido o rPspectivo 
serventuario, o Sr. Dr. Antonio Gonçalves 
Pereira de Sá Peixoto, deputado ao Congresso 
Nacional por este estado. 

Em pleno exercício de presidente da dita 
corporação, cumpri todas as determinacões 
da lei federal n. 35, de 26 dejandro de 189:?, 
referentes á revisão do alistamento eleitoral 
neste município no corrente anno e, tendo 
recebido ria junta de recursos, competente
mente julgados, os papeis a ella dirigidos 
pela commissão municipal, fiz publicar a 17 
do corrente mez, editaes com o prazo de cinco 
dias convidando os presidentes das respecti
vas commi~sões seccionaes afim de concluir
se denitivamente o alistamento. 

Succede, porém, que o governador do es
tado, o.e accOl'tlo com o agrupamento que >e 
intitula congresso do estado e Cllja legitimi
dade está dependente de solução do Congresso 
Nacional, prr ,poz e delle conseguiu uma re
forma na constituiçã.o estadual, resultanclo 
serem cassac1os os poderes das intendencias 
eleitas em 1 8~)3, das quaes os mandatos deve
riam terminar a 31 de dezembro c1e 1896, 
passando a ser ile nomeação do governador 
as actuaes intendencias 

Destituídos violentamente a 19 deste mez 
do cargo que o su1Ira.gio popular, acreditan
do na seriedade das lei:> magnas da União e 
do estado, me conferiu, e, tendo-se empossado 
nesse dia o superintendente nomeado. que é 
agora ta.r.nbem o presidente da intendencia, 
consultei a 21 o Sr . Dr. juiz seccional sup· 
plente em exercício, Raymuntlo da Si lva Per
digão, si devia ou não presidir os trabalhos 
da commissão municipal. vbto ser a in ten
dencia de que faço parte a ultim<t eleita e 
me parecer que o espírito do Legislador fe
deral foi evitar que taes trabalhos fossem 
confiados a cama.ras, intendencias ou con
selhos municipaes de nomeação e sim encar
regar delles mandatarios da coníhwça po
pular para melhor garantir os dit·eitos dos 
cidadãos. 

O dito juiz seccional, respondendo á minha 
consulta, julgon-se incompetente para resol
ver sobre o assumpto. pelo que me a}Wesen
tei hoje no Paço Municipal onde me declarou 
o actual superintendente nomeado que elle 
ia concluir o alistamento, visto llte competir 
esse serviço e não a mim. 

Sem meios pa.ra reagir, porquanto o dito 
superintendente é o commandante do exer
cito policial do estado e não tendo para quem 
recorrer, desde que o juiz seccional sup
plente em exercício se julgou incompe
tente para resolver a minha consulta ou de 
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qualquer modo providenciar, tive de reti
rar-me. 

Trazendo este facto ao vosso conhecimento, 
não tenho outro fim si não salvaguardar qual
quer responsabilidade que me possa caber 
por este motivo. Saude e fraternidade.
Roymundo Ntmes Salgado.» 

«Estado do Amazonas- Manáos, 31 de 
agosto de 1895. 

Senhores representantes da nação. Prrante 
vós, como gmtrdas da Constituição da Repu
hlica, veem os abaixo assignados, superin
tendente e vice-presidente da intendencia 
municipal ela capital do estado do Amazonas, 
representar e pet1ir providencias contra o at
tentado que contra a Constituiçã.o da União e 
do estado e autonomia e independencia do 
município acaba de sel' praticado pelo cha
mado congresso do estado e respedivo go
verno. 

Trazendo semelhante facto ao conhecimenio 
da Camara d0s Deputados federaes, os abaixo 
assignados o fu,zem por não encontrar ainrla 
nas leis vigentes o remedio efficaz [)ara com
bater os males que nffligem o povo e arras
tam á desmoralisação as constituições consa
gradas e acceitas pelo paiz. 

O attentado contra que reclamam rerante 
vós, Srs. reprr>entantes da nação, os abaixo 
assignados, como vereis dos documentos jun
tos, do numeras 1 a 6, consiste na destruição 

quaes foram destituídos, não recorressem a 
vós como interpretes da Constituição da 
União, pedindo-vos as providencias que o 
desrespeito de que ella foi victima por parte 
do governador deste estado está reclamando. 

Não foi, senhores representantes, sómente 
a Constituição Federal a desrespeitada pelo 
acto daquella autoridade, sem intuiç·ão de 
regimen que vae falsificando neste recanto 
do paiz; a estadual foi fundamente gol
peada. As regalias e liberdades municipaes 
que ella consignou, seguindo de perto a 
federal, foram destruídas; as liberdades pu
blicas e individuaes foram tambem restrin
gidas e, si os rEclamnntes perante as justiças 
estaduaes nada tentam e nem tentarão, é 
porque nessa reforma constitucional armou
se a guilhotina sobre a magistratura local, 
que nada humanamente póde fazer sem seu 
proprio sacrificio, como vereis do documento 
n. 4. 

"\ppellando para vós, senhores represen
tantes da nação, os abaixo u,ssignados esperam 
do vo;cso patriotismo e nunca desmentido amor 
pela Republica Federativa e pelo respeito ás 
leis os remedios p;,ra os males contra os ques 
reclamam. 

Saude e fraternidac1e.- Jlí(moel Uchôa Ro
driques, superintendente eleito.- Raymundo 
Nunes Salgado, vice-presidente da intendencia 
eleita. 

radicalmente feita nas franquias e regalias O ~1r. I~uiz De'C_si-Sr. presidente, 
municipaes neste esta.do, calculada e fria- quando pedi a V. Ex. rrue me inscrevesse na 
mente executada com rer-to apparato de Ie- hora do expediente, attendendo-me V. Ex. 
galidatlo pelo governador, que propoz para com t;Jo boa vontade, era meu intento pedir 
esse fim ~t reforma da constituição de 23 de apenas á Commissâo de Orçamento que désse 
julho de 1802, feita por congresso constitu- andamento ao projecto n. 156, que na sessão 
inte para el::boração dcs;:e edatuto, o primei· ele 1 dE1 agooto tive a lwma de apresentar ú 
ro •'o e~taclo. scrvinck-se o referido governa- apreci8ção do Cong''Clc:;o. 
do;' ,,·;ra c:uli:'<'CllÇ:rio ,]u "' u LJlano da docili-
dacle do g-ruy:o que falt,iticadamentc' foi ore- ~abiD. que o p:trecer sobre o projecto estava 
ghlo em congw~so do e:,t<tdo a :25 ele março it:drntc de informações requisitadas do Sr. 
do corrente anno, facto este submettido já ao Ministro ela Viação. 
vosso esclarecido julgamento. I-Ia pouco, porém, soube, devido á gen-

Como tal crime aos reclamantes se mani- tileza rio distincto director da secretaria 
foste como um golpe profundo na Constitui- desta Camara, que as informações chegaram 
ção da União nos seus arts. ll ns. 3, 63 e 68, hoje. 
envolvendo a nullificação do município, base Por isso peço a V. Ex. para transmittir as 
essencial do regimen federativo e por conse- minhas solicitações á Commissão de Orça
guinte attentando contra r!:'sa intituição mento, afim de que ella dê prompto parecer 
fundamental, tão solicitamente recommen- · ácerc:), do projecto que, como V. Fx. sabe, 
daria [)ela Constituição Federal, e!Ies, no es- se refere aos funccionarios das delegacias 
tado e perante o juiz seccional, fizeram seu fiscaes de terras e colonisação do Estado de 
protesto, que hoje acompanha a presente re- Minas, os quaes desde I de julho até 10 de 
clamação. dezembro de 1893, não receberam seus venci-

Depositarias dos suifragios de seus muni- mentos. 
cipes, os reclamantes delles se tornariam 
indignos de si, menospresando a importancia 
social dos cargos que representam e dos 

O Sr. Presidente- A commi~são 
attenderá ao pedido do nobre deputado. 
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Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 121 A- 1893 

Redacç<io para 3a discussrio do projecto n. 121, 
de 1893, substitutieo do de n. 227, de 1892, 
que l'eOJ·ganisa a corporaçao dos con·etores 
de {unclos publicas e providencia sobl'e as 
aperações dos C07"1'ectores ?'ealisadas nos 
bolsas officiaes 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I o. O cargo de corretor de fundos 

constitue officio publico. 
Art. 2. o Os corretores de fundos publicos, 

na Capital Federal, serão nomeados pelo Pre
sidente da Republlca, por decreto expedido 
pelo ministro da fazenda. 

Art. 3.0 Sómente por intermedio dos cor
retores de fundos publicos se poderão rea
lisar: 

a) a compra e venda e a transferencia de 
quaesquer fundos publicos nacionaes ou es
trangeiros; 

b) a negociação de letras de cambio e de 
emprestimos por meio de obrigações. 

c) a de títulos susceptíveis de cotacão na 
Bolsa, de accordo com o boletim da Camara 
Synclical; 

d) a compra e venda de metaes preciosos 
amoedados e em ba.rra. 

§ 1." Serão nu lias, de pleno direito, as ne
gociações dos títulos, de que trata este ar
tigo, quando realisadas por inter·mediarios 
estranhos :1 corporação dos corretorrs. 

§ 2. o A disposição do § 1 o deste artigo não 
comprehende as negociações realisaclas fóra 
ela Bolsa o clirectamente entre o compra•lor e 
o vcndcJor. -

Art. 4. 0 Os corretores de fundos teem in
teira l'C8ponsabilidade pela execução das ne
gociações em que interferirem. 

1", assiste-lhes o (lireito, antes de acceita
rem a incum bencia das negociações. de exigir 
flos committentes as garantias que reputarem 
precisas para a effectlvidade das operações, 
dando ele seu lado as que forem exigidas 
pelos seus committentes; 

2'·, no caso de omissão por parte elo cor
retor em realisar a operação de que se hou
ver encarregado, a Camara Syndical, me
diante representação do interessado, executa
rá a ordem acceita e não cumprida, por meio 
da fiança no corretor; 

3°, o corretor que for omisso e auferir pro
veito da omissão, responderá pelos lucros ces
santes e elamnos emergentes que provierem 
de seu acto e incorrerá em suspensão por 
tempo de tres mezes. 

Camara V. VI 

Art. 6. o Os corretores de fundos poderão 
ter como auxiliares prepostos nomeados pela 
Camara Syndical. 

I o, taes prepostos deverão reunir os requi
sitos para corretores de fundos; 

2°, os prepostos dos corretores de fundos 
são considerados mandatarios legaes elos mes
mos para os effeitos de praticarem os actos 
attinentes ao officio e da substituição nas 
funcções do mesmo. 

Art. 7. 0 Os corretores de fundos publicas 
da Capital Fede1·al elegerão annualmante de 
entre si uma Camara Syndical composta de 
um synr1ico e tres adjuntos. 

Art. 8." """' Camara Syndical compete: 
o) propor ao Presidente da Republica, por 

intermedio do ministro da fazenda, a no
meação e a destituição dos corretores e a sus-. 
pensão dos mesmos por tempo menor de trin
ta dias; 

b) organisar o regimento interno da Bolsa 
e da corporação dos corretores; 

c; autorisar, prohibir e suspendm' a nego
ciação e a cotação de qualquer val0r, com 
excepção dos títulos da divida. federal, e.;ta
doal e dos estrang-l?iros, que forem admittidos 
á cotação pelo MinisteJ•io da l''azencla. 

No uso desta attribuição poder:í. a Camara 
Syndical exigir de todas as socied;~des emisso
ras ele titulos negocir.veis na Bolsa os escla
recimentos e documentos que reputar preci
sos para a inclusão de taes valores no boletim 
das cotações; 

d) impôr as multas decretadas nesta lei e no 
regulamento que o Poder Executivo expedir 
para execuçfio da mesma, facultando de sua 
decis:"So recurso p<>"ra o ministro da. fazenda ; 

e) fixar a cotação official do cambio, dos 
valores e rh1s espPcies, publicando o boletim 
cli<trio, confeccioaado npos o eneen<tmento 
dos ti.·a1_,'tll:; __ ;:< da nuJsa 0 crn fL~c2 l~Lts notas 
ou ;;w;w,ro,ula dos coJ-retPres e elos bancos; 

r) organisar a ta bel! a das taxas a perceber 
pelas 1leclarações que forem publicadas no 
boletim ofiieial. 

Art. 9. o As operações de Bolsa podem ser 
liquidadas em tempo diverso daquelle em que 
houverem sido contractadas. 

Art. 1 O. As liquidações na hypothese do 
artigo antecedente poderão ser realisadas 
pela effectiva entrega dos títulos e pagamen
to do preço ou pela ]Jrestação da differença 
entra a cotação da data do contrado e a da 
época da liquidação. 

§ l. o São exceptuadas desta disposição as 
operações sobre letras de cambio, que só
mente serão liquidaveis pela entrega effectiva 
dos títulos. 

§ 2. 0 O regulamento que o Poder Executivo 
expedir fixará o maximo de tempo para a li
qmdação das negociações a prazo. 

24 
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Art. 11. As operações a prazo, excepção 
feita, das de letras de cambio, podem ser fei
tas com a faculdade de desistencia por parte 
do committente, medim1te o abono de uma 
quantia convencionada para o premio ela in
demnisar;ão pela rescisão do contracto. 

Art. 12. Nas operar_:ões a prazo é licito ao 
comprador exigir a entrega dos valores nego
ciados antes da. época fixada para a execução 
da tramacr;ão. Esta dispmição não se applica 
ás operaÇ'õesde reporl e ás de letras decambio. 

Art. 13. As operaçoi'es de cambio EÓ pode
rão realisar-se por meio de letras e de do
cumentos, com sello proporcional, contendo 
promessa de letras a entregar dentro do 
prazo determinado. 

Art. 14. Os estabelecimentos banearios, 
qne negociarem sob cambio, são obrigados a 
remetter diariamente ao svndico, em notas 
authenticadas pelo gerentes ou directores 
:respectivos, a declara<:ão das taxas a que ti
verem OJ'erado sobrelettras de cambio e quin
zenalme~'te a totalidade das operações. 

Art. !5. A cotação á vista será a.ffixada para 
asoperar_:ões a novent adias. com ndeducção ele 
l/4 ele penny, c:dculado sobre a taxa ao par. 

Art. 16. O Poder Executivo expedirá de
creto regulamentando este lei, no qual regu
lará com precisão a investidura e o exercício 
dos conetores, as OlJernçõHs, podendo impúr 
penas de su:;pensão até tres mezes, de multa 
até o valor da metade da fiança dos correto
res, e até a quantia de lO:OOOSaos bancos qne 
forem omi:::sos em cumprir as disposições 
desta lei no que lhes for attinente. 

Sala. das com missões. lle ou1ubro de 1895. 
-Carlos Va_:: de Jfello. prei'idente. -Seliaslil7o 
de Laccrda.-Dino Bucno.-F. Tolentino.
Lui_:: Dmnin1wes. -1lfcdci1·os e Jllbt~querque.-
Theotonio de Brito. _ 

Vae a imprimir o srguiute 

PROJECTO N. 204 A DE 1895 

bre. o a~sumpto: a Camara não pôde dar a. 
sua approvação a essa emenda, e o Senado 
não con8eguiu em favor della os dous terços 
constitucionaes, conforme na sessão de hoje 
ficou Yerificado. 

Não obstante isso, parece á commissão que 
o projecto de que trata não está incurso na 
censura do art. 40 da Constituição Federal: a 
natureza essencialmente politica da me11ida 
nelle rlecretada, a forma que vestiu a idéa 
do Senado, os 1 ermos do projecto em con
fronto com os ~ermos da disposição constitu
cional, são elementcs, qurllquer r1elles suffi
cien tes para determinar-! h e essa convicção. 

A providencia. do art. lo do projecto é o 
complrmPnto indispensavel do ajuste de paz 
firmado no quartel-gener<1l do commando do 
6° districto militar, e de todas as forças em 
operações no estado do Rio G1 ande do Sul, 
na cidade de Pelotas, com npprovação do Go
verno Federal, e por ella ficam os re
beldes isentos do processo e das penas em 
qtte incorrentm como criminosos politicos, 
conforme a declaração que pelo mesmo go
verno, por intermedio do Sr. ministro da 
guerra, lhes foi feita em officio de 31 de ju
Jbo dirigido ao commandante do districto e 
das tropas em operações (Diario Otficial 
n. 231, de 26 rle agosto do corrente anno.) 

A Camara dos Srs. Deputados, que, inter
pretando o jubilo n" cional pela pacificação do 
Rio Grande do Sul. em sessão de 24 c~e agosto, 
approvou, por unanimidade de votos, uma 
indicação do Sr. deputado Francisco Glicerio, 
e enviou em virtR!e della uma commissão a 
felicitar ao Sr. Presidente da Republica pelo 
auspicioso acontecimento, terá sem duvida 
empenho em approvar agora a mrd.ida com
plementar. 

A providencia do art. 1 o completa o ajuste 
da pacificação; mas os §§ lo e 2" do projecto 
consignão-Jhe disposições accessorias, e, ao ver 
da commissão, convenientes e dignas da 
approvação da Camara: de fc1cto a destinação 

Concede amnistia a todas as pessoas IJ;W di-· constitucional das forças de terra e mar, a 
recta oa indirectamcnte se tenham envolvido exélcta comprehensão do dever militar, a re
ncs movimentos recoiucionm·ios occorrsdos gularir1ade do serviço nos corpos armados,e o 
no ten·itorio da Republica ate 28 ele a:;osto reconhecimento nncional r1evido aos milita
do corrente anno, com as 1·sstricções que res qr<e se conservaram fieis á autoridade 
estabelece constituir1a e ás instituições <1cceitas, aconse-

. _ . . _ . _ lhão, no conceito da, commissão, essas me-
. A. comm1ssao de constJ tmsao, leg1~laçao e di das que trarão salutares eifeitos. 
JUStiça, tendo em cons1deraçao o pro.)ecto de I 
amnistia aos implicados em movimentos re
volucionarias, occorridos no territorio da Re
publiea, até o dia 2:3 r1e agosto do corrente 
anuo, é de parecer que elle'entre quanto an
tes na ordem rlos traba.lhos, e que seja ap
provado pela Camara dos Srs. Deputados. 

E' facto que ao ;Jrojecto relativo aos crimi
nosos políticos dos esta elos de Alngõas e 
Goyaz apresentou o Senado uma emenda so-

Sala das comrnissões, 5 de outubro de 1895. 
-V. de .Mello,presidente.-Dino Bueno, rela
tor. - Sebastit7o de Lacerda.- Theotonio de 
Brito.- F. Tolentino.- ·Medeiros e Albu
querque, vencido.-1lfartins Costa Jmú01·.
Lui::; Domingues, com a seguinte declaração: 

No meu voto em separado sobre a emenda 
do Senado consagrando a amnistia ampla, 
manifestei-me, na hypothese da rejeição da 
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emenda. pela inconstitucionalidade de outro 
projecto de amnistia na presente sessão legis
lativa. á vista do art. 40 cht Constituição, 
por isso que pelo Senado já havia sido rejei
tado outro de amnistia restrictiva. Vencido, 
porém, em com missão nessa questão prelimi
nar, acceito como transacção o presente pro
jecto, salvo o clireito de emenda. Considero a 
amnistia uma consequencia inilludivel ca 
pacificação nos termos em que esta foi cele
brarla, e, portanto, em caso algum concor
rerei para a sua recusa. 

N. 204- 1895 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1,° Ficam amn·stiadas todas as pessoas 

que directa ou indirectamente se tenham eu
volvido nos movimentos revolucionarics oc
corridos no territorio da Republica até 23 ele 
agosto do corrente anno. 

§ I. o Os officiaes do exercito e da a~mada 
amnistiados por esta lei não poderão voltar 
ao serviço activo antes de dovs annos, con· 
tados da dacta em que se rpresentarnm á 
autoridarle competente, e, ainda depois desse 
prazo, si o Poder Executivo assim julgar 
conveniente. 

§ 2. o Esses officiaes, em quanto não rever
terem á activiclacle, apenas vencerão o soldo 
de suas patentes e· só contarão tempo para 
reforma .. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R. -Sala das sessões, 24 de setembro 
de 1895.- Glicerio.- F'mncisco de Bar1·os .
Torquato MoreiTa. - Dino Bueno. - Padua 
Soltes.- Domingues de Castro.- Gonçalo de 
Lagos.- Alencar Guirnanles.- Casemiro ela 
Rocha.- Manoel Furtado.- Lanclulpho Cae
tano.- Almeida Nogueira.- A lf?·edo Ellis.
Lauro Muller. - Ildefonso Lima. - Joao 
Lopes.- Anisio ele Abreu.- U. 111arconcles.
Lins ele Vasconcellos. - Thomaz Del fino. -
Adolplw Gordo.- Angusto Seve1·o.- Roda/plw 
Abreu.- Pinto ela Fonseca.- Arthur Torres. 
-Leonel Filho.- Ferraz J1míor.- Monteiro 
de Ban·os. - Alvaro Botelho. - Ferreira 
Pi1·es.- G. Ramos.- Mm·iano Ramos. -
Chagas Loba to. - Silva :Mariz. -Domingos 
de :Moraes. -Bueno de Andrade.- Paulo 
Qtwiroz.- Gustavo Godoy.- Lamenha Lins. 
- Brazilio Luz. - Hollanda de Lirna. -
Trindade.- Almeida Ton·es,- Silva Castro. 
- Costa Junior.- Paulino Ca?"los.- Miguel 
Pe1·nambuco.- Perei1"a de Lyra.- C01·nelio 
da Fonseca. - Lui::; de Andrade. -Coelho 
Cintm.- Theotonio ele Brito.- Luiz Detsi. 
- F. Tolentino. - Victorino :Monteiro. -
Alencastro Sd.-Pereira da Cunha.-Fonseca 
Guimarães. :..._ Rívaclavia Corrêa.- 111arçal 
Escobar.-Xavier do Valle.-Pinto da Rocha. 

O St~. Presidente- Acbando-se· 
adeantada a hara, designo para segunda
feira, a seguinte ordem do dia: 

Votação do parecer n. 84, ele 1895, appro
vando as eleições a que se procedeu no 5" dis-
tricto do estado do Rio Grande do Sul, e re
conhece deputado o Dr. Alexandre Cassiano· 
do Nascimento (discussão unica); 

Votação do projecto n. 152, de 1895, :fixando· 
em 200:000$ a quantia devida ao almirante 
Jeronymo Francisco Gonr;alves, nos termos e· 
para os effeitos do decreto n. l 99, de 30 de 
julho de 1894, com o voto em separado do·
Sr. Martins Costa Junior (3' discussão). 

I• parte até ás 2 l/2 horas ou antes: 

Discussão unica da emenda do Senado ao 
projecto da Camara dos Deputados, n. 183 A 
ele 1894, que autorisa a abertura elo credito 
ele 2. 096: 135$872 para pagamento de de
pezas da verba - Terras Publicas e Coloni
sação; 

2" discussão !1o projecto n. 206, de 1895,. 
autorisando o governo a abrir no corrente 
exercício ao Ministerio das Relaçoes Exte
riores o credito supplementar ele 19:500$ á 
verba n. l do art. 3'' da lei n. 26'3, de 24 de 
dezembro de 1894; 

2" discussão do projecto n. 204, de 1895 •. 
autorisando o Poder Executivo a abrir ao Mi
ni:;terio da Inclustria Viação e Obras Publicas
no corrente exercício o credito extraordinario 
de 9:873S760, destinado ao resga.te dos com
promisws inherentes á commissão examina
dora. da escripturação da Sociedade Anonyma 
do Gaz do Rio de Janeiro ; 

2" discussão do projecto n. 210. de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abrir o cre-· 
dito supplementar de 128:828";500, á verba 
32 do art. 7" da lei n. 266, de 24 de dezembro 
de 1894, para occorrer as despezas com o fa
brico de moedas de nickel e bronze; 

Continuação da 2" discussão do projecto, 
n. 83 B, de 1893, autorisando o Porler Ex
ecutivo a contractar com o engenheiro Ayres
Pompeu Carvalho e Souza e José Augusto 
Vieil·a, ou com quem melhores vantagens
otrerecer, a construcção, uso e goso de um ra
mal ferreo da estação de Sapopemba á ilha 
do Governador e outros mellwramentos, nas 
condições que indica; . . · 

la discussão do projecto n. 90, de 1895, di
vidindo o territorio da Republica em oito cir
cumscripções, em cada uma das quaes crea. 
um banco para auxiliar as industl'ias agri
cola, pastoril e connexas, conforme o regim,en 
que adapta ; . 

2• discussão do projecto n. 30 A. de 189_:5, 
determinando as condições de reacquisJçao 
dos direitos de cidadãos brazileiros, com voto 
em separado elo Sr. Martins Costa Junior ; · 
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2• discussão do projecto n. 93 A, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a mandar 
constrir um ramal do prolongamento da Es
trada de Ferro da Bahia, de Santo Antonio 
das Queimad:;s, ou rle outro ponto mais con
veniente, á villa do Morro do Chapéo; 

2' discussão do projecto n. 140 A, de 1895, 
autorisando o governo a confirmar no pri
meiro posto c'o exercito todas as p1·aças com
missionadas nesse posto ate 3 de novembro 
de 1894; 

3• discussão do projecto n. 134 A, de 1894, 
autm·isando o governo acontractar com quem 
mellwres vantagens offerecer o serviço de 
navegação dos porto~ de S. Francisco e Ama· 
rante no rio Parahyba ao ela Tutoya, no Es
tado r1o Marctnhão; 

3" discussão do projecto n. 134 R, de 1894, 
au torisa,ndo o governo a eontractar com quem 
melhores vantagens offerecer o serviço de 
uma viagem mensal na linha de navegação 
entre os portos de Corumbá, S. Luiz de Ca· 
ceres, Miranda e Aquidauana, no estado de 
Matto Grosso ; 

1 o disnssão do projecto n. lO I, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reverter á 
I a classe do exercito o tenente reformado 
da arma de c:J,vallaria Carlos Augusto Godoy; 

1" discussií.o do projecto n. 94, de 1895, 
autorisando o governo a mandar construir 
sobre o rio S. Francisco uma ponte ligando 
Joazeiro, na Bahia, a Petrolirw, em Pernam
buco; 

I" discussão do projecto n. 2l5 A, de 1895, 
conferiado o direito á aposentadoria aos func· 
cionarios da Inspectoria Geral de Saude <los 
PortJS da Capital Federal e aos rlas inspe· 
ctorias de saurle dos Portos dos estarlos ; 

I" discussão do projecto n. 219, de !894, 
concedendo ao eugenheiro Julião de Oli v o ira 
Lctcaille, pri vileg1o ]'Ol' 60 annos, par;t a 
constl'ucção, uso e go-o t1e uma estrada de 
ferro que, p:1rtindo da cidttde de CaLa.lão e 
passando pelas de Goyttz, Cuyabá, Paconé, 
S. Luiz de Caceres e logar navegavel do rio 
Guaporé, termina no estado de Matto Grosso, 
em ponto lirnitrophe, com a Republica da 
Boli via, e outros íiwores relativos a essa 
concessão ; com parecer do commissão es
pecial de viação geral da Republica. 

2' parte (as 2 l/2 horas ou antes) : 
Discussão unica do projccto n. 138 C, de 

1895, emendas do Senado ao projecto da Ca
mara dos Deputados, n. 182 B, do corrente 
anno que fixa a despeza rio Ministerio da 
Guerra. para o exercício de !896; 

3·' discussão do projecto n. 201, de 1894, 
declarando extincta a divida em que ficou 
para com a Fazenda Nacional o fallecido 
coronel do exercito vVencesláo Freire de Car
valho; 

3" discussão do projecto n. 160, de 1895, 
declarando pertencflr ao domínio do estado do 
Pará diversos proprios nacionaes, (redacção 
pa,ra a 3• discussão das emendas da Camara 
dos Deputados ao projecto do Senado, n. 105, 
de 1894) ; 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 96, de 1895, regulando o estado de sitio ; 

l" discussão do projecto n. 89 A, de 1895; 
opinando no sentido de não ser approvado o 
projecto n. 89, deste anuo, que substitue 
pelo que a elle rcompanha a tabella F, an
nexa á Cons jficlaçao elas leis das A.lfandegas 
e ~Mesas de Rendas Federaes ; 

l' r1iscussão r~o projecto n. !93, de 1895, 
au torisanclo o Poder Executivo a reformar os 
estatutos da Escola Polytechnica do Rio de 
Janeiro, ele accorrlo com o projecto formulado 
pela respectiva congregação em 11 de maio 
deste anno, com as restricções que indica ; 
e a nomear effectivos, indenpendente de con
curso, nos termos do art. 318 elo decreto 
n. 1159 de 3 de dezembro de !893, os lentes 
substitutos que na referida escola exercem 
interinamente o magisterio ha mais de lO 
annos, sem interrupção alguma ; 

ra discussão do projecto n. 189, de 1895, 
organi8ando o estado-maior do exer0ito, a 
Intenencia Geral da Guerra, e dá outras pro
videncias ; 

l' discussão do projecto n. 132, de 1895, 
tornando extensivo ás praças da brigada po
licial da Capital Federal e do Corpo Bom
beiros, que se inutilisarem durante o tempo 
de praça, o direito de que gosam as praças 
do exercito e ·da armada, de serem recolhidas 
ao Asylo dos Inválidos : 

Discussão unica do projecto n. 231, de 
IS!J:, ··levtmuo a l men::;.tes a pensilo tle 
que gusa D. Constanç~, Leopoltlina de Albu
que!'quc~,viuva do capitão Francisco de Paula 
Almeill.a e Albuquerque ; 

Discussão uníca do projecto n. 221 A, de 
1894, concwlendo a D. Cyrilla Rodrigues da 
Silva, viu v a do Dr. Franci3co Rodrigues da 
Silva, lente da Faculdade de Medicina da 
Bahia, a pensão ann ual de 2:000$000 ; 

D.scussão unica do projecto n. llH, de 
1895, revertendo em favor de D. Florina 
Menna Barreto Ferreira, viuva do marechal 
de campo Gaspar Menna Barreto, a pensão 
concedida a D. Balbina Carneiro da Fontoura 
Menna Barreto; 

Discussão unica do projecto n. 82 A, de 
1895, concedendo a pensão annual de 2:400$ 
a cada uma das cinco filhas do marechal Flo
riano Peixoto, emquanto forem solteiras ; 

Discussão unica do projecto n. l30,de !895, 
concedendo a D. Rosa da Cunha e Silva, 
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viuva do tenente do exercito Alfredo Silva, 
morto em defesa da Republica, na to!llada da 
ilha do Mocanguê, no dia 21 de dezembro de 
1893, a pensão annual de 1:200$000. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos. 

114" SESSÃO EM 7 DE OUTUBRO pE 1895 

Presidente dos. Srs. Artlntr Rios (Ju 'IJice
presidente), Thomaz Delfino (1° secretario), 
Arthur Rios (1" 'IJice-presidente) e Rosa e 
Sil'!Ja (presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á rtnal 
respondem os Srs. Rosa e Silva, Arthur Rios, 
Costa Azevedo, Thomaz !Jelfino, Tavares de 
Lyra, Alencar Guimarães, Sá Peixoto, Theo
tonio de Brito, Viveiros, Gustavo Veras 
Eduardo de Berrêdo, Nogueira Paranaguá: 
Gonçalo de L1gos, Francisco Benevolo José 
Bev:ilaqua,_ Francisco Gurgel, Junqueira Àyres, 
Jose Manano, Arthur Orlanrlo, Tolentino 
de CarvaUto, Luiz de Andrade, Cornelio da 
Fonseca, Carlos Jorge, Rocha Cavalcanti 
Olympio de Campos, Menezes Prado Santo~ 
Pereira, Milton, Manoel Caetano ' Paula 
Guimarães, Vergue de Abreu, Paranhbs Mon
tenegro, Galdino Loreto, Oscar Godoy, Ame
rico de Mattos, Lins de Vasconcellos, Erico 
Coelho, Fonseca Portella, Euzebio de Queiroz 
Silva Castro, Nilo Peçanha, Ponce de Leon' 
Paulino de Souza Junior, Monteiro de Barros' 
Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, Fortes Jun.: 
queira, Francisco Veiga, Alvaro Botelho 
Leonel Filho, Ribeiro de Almeida, Cupertin~ 
de Siqueira, Pinto da Fonseca, Manoel Ful
gencio, Olegario Maciel, Paraíso Cavalcanti 
Lindolpho Caetano, Costa Machado, Francisc~ 
de Barros, Casemiro da Rocha, Gustavo 
Godoy, A.dolpho Gordo, Paulino Carlos, Fran
cisco Glicerio, Furtado, Hermenegildo de 
Moraes, Alves de Castro, Xavier do Valle 
Mariano Ramos, Paula Ramos, Francisc~ 
Tolentino, Victorino Monteiro, Aureliano 
Barbosa,, Pmto da Rocha, Ve:'lpasiano de 
Albuquerque, Francisco Alencastro e Pedro 
Moacyr. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DE ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para se votar as ma
terias indicadas na ordem dia, passa-se á 
ma teria em discussão. 

E' annunciada a discussãounica da emenda 
do Senado ao projecto da Camara dos Depu
tados, n. 183 A, de 1894, que amtorisa a 
abertura do credito de 2.096:135$872 para 
pagamento de despezas por conta da verba
Terras Pu1Jlicas e Colonisação. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

Entra em 2" discussão, que é sem debate 
encerr~da, o ar_Ligo unico do projecto n. 206, 
de 189;::>, autor1sando o governo a abrir no 
corrente exercício ao Ministerio das Relações 
Exteriores o credito supplementar de 19:500$ 
a verba n. l do art. 3° da lei n. 266, de 24 
de dezembro de 1894. 

Entra em 2" discussão, que é sem debate 
encerr~da. o a~tigo unico do projecto n. 209, 
de 189;::>, autor1sando o Poder Executivo a 
abrir ao M~nisterio da Industria, Viação e 
Obras Publtcas, no corrente exercício o cre
dito extraordinario de 9:873$760, r1e~tinado 
ao resgate dos compromissos inherente3 á 
co~missão examinadora da oscripturação da 
SoCiedade Anonyma do Gaz do Rio de Janeiro. 

Entra em 2' discus5ão, que é sem debate 
encerr~da, o a~·tigo unico do projecto n. 210, 
de 189;::>, autonsando o Poder Executivo a 
abrir o credito supplementar de 128:828$500, 
à verba 32 do art. 7° da lei n. 266, de 24 de 
dezembro ~e 1894, para occorrer ás despezas 
com o fabr1co de moedas de nickel e bronze 

E' annunciada a continuação da 3• clis: 
cussão do projecto n. 83 8, de 1893. autori
sando o Poder Executivo a contractar com o 
engenheiro Ayres Pompeu Carvalho e Souza 
e José Augusto Vieira ou com quem melhores 
vantagens offerecer, a construcção, uso e 
goso de ,um ramal ferreo da Estação de Sapo
pomba <1 Ilha do Governador, e outros me
lhoramentos, nas condições que indica. 

E' lida, apoia·la e posta conjunctamente 
em discussão a seguinte 

Emenda 

Ao projecto n. 83 B, de 1893: 

Ao art. 1.0
- Substitua-se:- Fica o go

ver_no autorisado a contractar com quem 
ma1s vantagens offerecer em concurrencia 
publica, o prolongamento da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, de Sapopemba á Ilha do 
Governador, e bém assim o esbbelecimento 
de cáes, docas, molhes de atracação armazens 
e mais installações necessarias par~ o serviço 
completo de carga, descarga, deposito de mer
cadonas e entreposto para a AlfandeO'a de 
Juiz de Fóra. " 

Ao paragrapho J.o: 

Ao§ 2.0-Supprima-se. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 271021201 5 15:55 - Pêgina 2 ae 29 

Wy9min~. art. 13. secçiío 4 ; Tex:t <; , :t!'t. to, 
.!\e.:-.,- :~o \l ; er.c .. e'c _ 

Ao§ 3:·-::<uppl.'im~-se _ 
A•J::; -L"- Sttppt•íma-se. 
A<, ~ 5."-::iupprim:\-~e. Em tOJ lo~ c·it<t•it).< ex ige-se o conseni.imento 
s. n .. -S<th ü::ts se~~;;e;;.7de outu1n·o •k dno: attr.oridatle::; toc<u~;;e,n :I.->Snmp•.o üeYi\u;:ii.o. 

1805 . ..!... :lm.erico tle }[g!t.O$. \ :5 i ex.anüna .. rntos a.s t:\)U:-.ttir,ll. [,:,ú.: ~ fJ:'azi l~i!'a$, 

I 
Yel·cmo.> q u.~ ;~ <~ utonomia mnoieip~t! ê tlüvez 
o.in:la mai-> \•a.:sta . . 

_ O _ ~~·. Luiz_ Det!i'i - ReleYe-me a. A C•)nstitu i<: :LD elo Rin de .Ta nei!·n. no seu 
Illust~:t I ~ Co;nmL;;;;ao ctc; Obl'~~$ . e ~~b"·.ct.tt.lo_ o :t1'&. JOf•, proll ibe rpw as C;unaras ~ : unic ipaes 
sen a~stmcto r~luw~·. :c l~ll!llii'o. t n:H~te n·.~t<\ ct)ncethtm prh·•lcgio:-; tic qualquer e:-pede ou 
ne~k ueb<t te ; perdc)~.- :ne a C.-m:1.t':t. ;;; :t:ul n:~r.tu•ezu. ; t:st;\t)éic,~e . porem. [o;:,:o 11.<!1 rJa:·;.l
a ;lcump:tnho mt_ i !tt!iJki·en(:;~ •;Ue p:~~·~·~ete·.- :;rar,ho e:n c; ue :;e diz: - << l'i~~l ltum j,1'iYi· 
ligad.o • t esr.e pt·oJecto q u.e re1H1to tle altl~:'lHm ' tegio de lnt.ere•se loc:\l ><er.i. CtltH:eriitl<l -ocl<\ 
·in~porta.!1Citt. 4·\s~etnbléi\. L~i~la.tiv:..l .-;;:úr p~·ct•f!di! ,. HHtlit:;tcf<t. 

O h0tll''ttlo .o:leputado pelo Rio de .J;weir o, <) "'' ;·e.,,~e<'!;ca C'lúi";·,, J[ d;úciprd » . 
SI'. !{~!i,;;trio de St•uz:~ . co:n as Mlle7;ls m;~- "' l :OnsLituh;ào tl e :\1\u:~ c:u·t. l •J!l) cl:\ (1.0 
gic::~ ch\ ~u:, p:tl:cvra.· qa E) :semp;·e euc:una. C.."'~n;:;t•e:;so a.ttl'i~uiç;;:"Lo de leg i ~lar sob:·e oln·a s 
''CÍll da:· fhrç.'t á c(lttce.,;s;1o q ue 3e di~cme, pt!i.•lica;;, e.;t r·:1das, ;·ias f::n·ea..'<. ca!l:iKS e n;\
sustent.'tn<lv-a. tJ•,tnc..'1.m&nw ; e, na le:üsl<tçii.o l'<i';(<ti;ilo •lc rios. qne ;r;;o e.<t.:,i•(''' s• <&o rJi;~los 
dos llO\o;; cultO~. foi procnr;~r at·g~unent•JS ti ru.l ,,Li,.l fst.-cc~··To ;''odcJ·<~ ! Otl ,jw,tic:1;d . 
d<\s ·su~t:> çjpi tl tüb. A do E:;;rúri tv ~aut.o, no sc:a ai-t. :~, con-
. Sem p!.'etcn.! L~r cntr:.tt' em concm•so cntr\ fere aos c•Jusel!los mnaicilhe.s · c"mpeten~i:l. · · 

·s : ·E:c. um:\ ve;o; q lle. l';em ~ m:~L> lc~·e :;..1 m - t p:w;;. legi:>l:wsobre-c.•t•·wf•(·'· l' M .<. ;->.-((('"~- c:<:. 
ti·<\ de ruoJe,;ti[l. !in~i . .ta. me l'e-:"ncreço [;,nw A •la B:•c~k~ e mr.is pr·ecisn . . n:~ stm clisposi-

. :co ;;a len to. n:~ ern•ih:i~o. n:L ~lr,~ol ~lleh rwro •:ito. 1JO:It\ado Sí:l' Vir d•! at·;,rnm~l l 1.•J p:.t t'(~ o 
<l!;oi<,d~ :;) ll:tl'<õ. ettl't-<:u LM· tlio emi~tent::) =\til'.: t·· Hlu::;l!'e depmaclo pelo Dis;;ricto Fetict·~l.L o Sr . . 
·sà:o: mas lUlicame::te coma J~moascr:lç:i. ri Tllr>mll.z Del!l.no. 
do mu1t•.> ajll'eçr. q11e lh ~ con;;;;gTo,. r,;\mbP.i\1 Kt• sott :u•c. 100 !lá a~· lnmü ;:ipio pode:' · de 

.. ful:_ r~,·~r n. l~gi;JtfJ.<.;fU.I tl\.!5 l>O\'o:; CLÜ t.(:~ ~Obt·e tc:.;i~ Ll\1: sob!.·e-r.~ t:iw .. izo. ,.,_, "··~r:a~·,Tu ~ tT.;ots-
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Curne~e i pC!l•' l'XCêllen te e:: r.~ !lO s,·,]n•e (:Ql'· t! :;: ! •o do pc;·i •iic' li' <J ,,, ).!l!;·'i·,irlio - . . -: . 
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:Kos . . t::~~1.t\o;~nt •:1?3 t~X I~e-~e O.tttt ... rtS!l\-..:Jn.le- , O<:::. _ . ,. _. . _ 1 , ... l 
" •~tattY:L p;~n aab;l 1t·tr' (! U~tn q w.;t· qu~: ~·!J1 ~ a . ~t.. Lt:u LIET:>I- :O<: Ü<•.o I)Uê -.tc;>, •. ll) de 
~onscrui;· .: <Ut\ Ut er um:t ·e~tt~tli3 .:e ter:·o. r::1:1 tl!Z«~- r •'\"of:õll!<lo dtSP?~H~<><:-s lega8:;;·_ \:ondue-:-;e 
-virmdc d,> p oder ou:\:-<\ illimir.ado th~s le:!i:;::1. rrne v.:mvs e~ t~~~da.s oc t'"l't'O ;-auuw:p:H·s •. ~omo 
-r.lll·a <l u.'! J-: ,tadns- ,_.,_Jbrc- :t vi:l<,:iu l-'lll!lit::~ OUtt·as em que a _C?m!J:•tencta. ~0 ~\Jh;llvtde 

. ' . ; - ' e·ot~ ,., Do(\'-' '' ' -lu·tl 'l'"" l n o ul" I·' ·• .. , .. , podem nt~ au:i0JJC1U. nc r·e i' trt..::•;iLO <;OU...;; t rta- • · l·.;-. • ... . ... ~ ~' .... .._ v e .... -w. ~ ..., ·"' '·\.'~. -'--

,,lOiliÜ . e Xíh'e ,;.-.;;\ , :~:lt.ol'i~;\r n. C':lll:;;r.r u :•c,:.;ÍO <leI E~ te~ -p 0 ler~s ueTem ;;emp~e Jlro-~u:-ar (L 

.e.st:'a.tbu; o.l~· t\::t· t·o ,~:I n c:Hu >:ttt i:net::.v ':ltl· lw.!'mv. n .~ p;m~ alcance . de wte~•·::,;e:>_ com
n i.:·ip<t l . ~o ta .. a. est.e pt•op;l:;i r.u. o pnb! k bt,;t muus. e nunc;t, como lo:·•;:J.~ (;Ont,:·:trt:t~, s~ 
~~m"'J' iC<m(\ flUe o J:tttu itest~· Jll:r i;,p •le i .:- :J.nnulh~l' otl yr~jaüicar . 

. vesüt'_ '" k;ishlt m'CL de fJo,t.:·r t:<·.• amp!Q, Exu.min~ nr:lo t\ Cons~it.uk:ito F~<lcr;tl, a lei 
d e;;e1·m: n_ou _tmt v:wios Estado~" ll<l\:fll>S L,l;~d ~~ de !4 •. ie: Olltnhro d~ ! t\~J~ fl[t8 f í:ÚHl '' · compe
d·~ r.,~ r.r·m:,:w o ;;eu e~er·c:cto. teneit~ de~ po,leres fedcr-ac;~ · e e:~t;t,l\:<tes sobre 

Em :\!:!W Yo:'k limtwu-se <l attt·i!Juiçü<J d::. ~~t:tbelad ttlC~ltfl da Yi<tS •te cortt!~l :.I : licaçio. a 
l egislamr·a. p_:·,~hillin•lo-llle h> ·~on~cssües Ü\! r.•J·.~a nis;• ç,i:io de Dis u·ictc:- Fed!;:ral a uu tr~-~ leis 
.c:J.rect.er muntCJpaL :mbsitlhtr i:\S. nii.o simo ce>m7Ji(•.t<1ini?.tH.<: r cs:Jl· 

Est\':n:lid:t <i~ constitni•~Ges r.e outro:> Esr.'t~ ''i.,[o o ur·ob:L~m:> da t:•)::lp~tetid;::. muni<::inu i na 
.dos, ~etnpra mereceu e.st:t m;•di<la o m:.t i•)r ton c;,;,;:;;~iL> que se dis~u;: ,) . · • 
u.pi.'e~:Q d<t Cúr te de- ,\!)pe!h\Ç[ il, IH ~>.nifeiit:J..llO n, _ .. . _ _ • • , • 

1 
, , 

'etn 11 11 ffi P.1'0Smi e itnpo-r r.ant!::" <:;L-<(1;;_ o._::sl •• T~v)l::-z D <. wr 1);0- .\ CO•D11C•Cl.Cla. é 
Pm-a ,-ceií1car o que expõe Tie·le::l:ln so· cliu a. e ?Ck ltr> ,t. 

-bre· a t·e~tricovão <10 p:yJe:r das Ass~mblt\i,s th s O Stt. lX!Z DETõi -Tenbo ou.vid~ c1ttltnar o 
· Est.'l.·lüs em ilomenn~em , _,Js dit·eitos do:.: mu· j Di~tricto Feder~d de Est.<t;_lo em e v-ol uç:ão ;-,;erá 
·. nicipi•JS, ·basta.-uxamlna.r os · textn;; ô;~.s Co!lSLl· . re:tl111en te E:~tatl o . q n:tndo m•;Ü;\d<~ . ror '" Ca
-tui~ije:; · dos ·· E~tad\:.s, · como <ie · Al;J.o:~mu.. no pit·~l' Feder;i.l . E:rtrCk'l-!l.t.o; em · •.nais . de u m 
seu .. a t·t . lG,_n. 2-1; :> ( i~ouri, <wt . tz, n . 21} ; p<Jnto, a. autr-'nontia do Di~tricto F~rterRl nã.o 
PcnsyLva.nia. art. !í, h.~ ~J ; sou~ll Da.k ota. soltre conrro!lto com dos íl- municípios de 
a.rL 10, see<,·fto 3•; Kentueky, secçii.o HB; . tantos ou t1'os E:5tll.lio;, . 
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S~e,í;t C<!mo for. porúm, ni.io 6 p:tra rmm I Ta.:lto num }JD.iz. como nontro, os abusos 
lJCste mumeuto prtncip;.ü a: questão da com- wrn,tr-J.m-se e:x:ces-iYns e os go'e1'nos nii.o 
:p!!tcncia. . pudP.1:am >Sl' indifrer·eme~ •~os clamor·es que 

O pe1·;;,;.) quo cnmb.1.to 6 a concn~~íí.o do rn-1 recelllam. 
:mal de S::.po])ernbo. <\ :li1r:. do í"~over11ador Du~:oís de muit<ts hesita~()(,S, o Parlnmento 
fei:.:t a pwuc,,L1res ; c '"!le é o mesmo q~1er llr:.glez decretou a. lei tle 2t tle julho de 1!)9:3 
p:tl't!Jll~udn poder fetleral. q ttet· do munil5ipa1. pal'<t a fiscali-:aç·ão 1!a,; comp.ull. i:l.l" r!e estl'a· 

OSR. Er:rco COELFJl-EU como repre~en- das cl~ f~l·ro. pela rtual Sf~ con::;t,ttum um:L 
tante d:t Nação. oppunho-rn'e. porque e ~ma c.o:_nm_lS&tO de C(.;_:c:> !:;:~ibros_ com podere,; J~ 
inl'r'<lc<;i:.o às at<.rt!miçõ':)s elo Gon,dho }(uni- 1 es:·~ 1 er as du:_ :~as'-"~ ~~~n1 •~lÜHas ~uLre Sl 
cipal; t~omo lw.bíüune destn r.idatle, opponho- !l d<t~ comva.nhM:; com E,t:,du . 
me porque [: -prejudicio.l <i. EstrJ.da de Ferro );o~ Esta.dos Unido~. o P~xicl' Puúlico níi.o 
Cenr.;·aL · se atreveu logo a 111ternr Cll1 a,;sumpto 

ü ~r:. Lurz I'lETsr-,\. nronostto da conce3-
s~.o de~se ramal. oue n5.o· ~ roalmen.te um ra
.uw.l. lfi'l~ r, verdai.leiro ,;ronco ... 

que lhe p;noecht tora do seu :tlc-.;mce. 
A1li, pD!'Cm, os abu:;os ainda er·arn maiore;;, 

pois que ít nul. ad.G.llnist:'a(;:Üo c a. c::tR~·ge
raç5o elos prc~os das tarihs. ajuuttm;n o 

O Sr:. THO~IAZ DELFrxo-Apoiudo. pouco cuidado n~. constrneç:;:o d;'I.S li rrlt::ts. 
O Sr.. Lt;r;r, DETSI. •• a partlculare~ discuti- Kilo clesconhcçen:lo o alto o.lc<tnce q uere-

r«:n-:;e Rqui. as vant~geu.s da inichti>a p;u•- 1n·esentam na ecrmomht :l ~ est r:J.d ;: ::; de ter1·o. 
t;cuhw. con:::ultando-se <1. re~peito ainda le- o Jlilrlamen.to niio podia continuar ine1·t e 
gislaç-Ko elos llOYos cultos. deante do~ abmcs Jos seus pvdero~os pro-

Tambem dit'ig-i-rne a essa funt~ de imln.go.- prictari·l~. -
ç,õe~. pat'D. sabe>- a q«cm rJ.~cç;J! )Jer:e;"e'· Hesitante a 'Cniio, comoç;l.ra.m :~s ':pro>i-
(!S c~t;·ochl$ de (c1·;·o. denda~ d•JS Est;tdO$. 

A re;;posta r:ão ibi unica. _ Primeiro roi o ~fassach :J;~ets. institu-
Ao Estado -nw disseram o. Allernnnha e fndo um conselho tlc üsc:;.li>a\::io tlc tl·c~ 

a Belgi~<\ ; ~~os part!cuhtre;;- me l'eplicaram membro::'. :·t imitaçií:o r1a Ir.glai.ez·:-a. 
a Jng!:,tn'l'il- e os E~tados Unidvs. sngiu-se-l!ie o !!ilnois em ISiO, cJe ,~ l,~t·~ndo 

.\ F~>;nrç;(re.>JlOlldeu-me que tanto flO Estado yi;ês public:1 :ts estmth,; <1~ t'':!l' t'o e e;,)níer indo 
como a:..s p<1.rticuhres. it l~gi~l:ünr:t compe~enci;~ de regul:rt· t <tr ili.t, , 

Como tod<•S sa.bem, esto ]l<t!z aclopt<t um alem d:;. tiscali:><u;;io em ou t l'os l-l'·'nto~. 
!;VS~.em;t rnixto: o E;t•~·lo constroe est1'adas Corno ê n:ttllral, as CQtnp:wlü~s Jn·ot.P5ra
)...)or st::t cC1nbt, cu mo as conce•1e a pa.rti- r~m, e :t CC.rte Suprenm fi.Ji enc:ti't·é·g:•.th de 
cullal'"S.lílecUaHteJitYorese onus.comoprivi- sohcer a questão. A c,ll'te Strp1·em:J. (•liz o 
lc;;(o tle zona, garantias de juro.>. sub\·en,,õos autor rio rtn:ll t il'ei est:\i; li<)tas) rer:unlteceu o 
1dlometrie::ts. revc.I·~ão UUL'a o domínio úo ,:il'cito d:\; cnffi]J:tn~<ia:,: regui:t-reru suas tu
E$:.,:l.0,o no lim \le cer•to ~l'nzo , etc .. etc. L'il\ts. rlec~tamndo que a5 me:>Hl<t~ comp:tnltlas 

E' o $~·stcm::ú,dopt;;.do no Bta7.it. onde a. nii.u t!nhatn o dirétéü rle impor taxa:; urbi
infilwn(:ia tuteLLl' uo Poder Puhlico. :L ne~· tl'arirus e dcsan<\Zoa.dns. 
J..l"i t(1 de quaesquer <heori:,s. ú ainda. con- Attribttiu-~e. <ls,;;!m. a ;;i propri;t ;~ CLirte 
tinu:>. e insi,;te.mente ;;olicita(l:~. Su11rema o rnai> .de;;anazo"üo ,ios l!irei tos, 

A Inglate rra e o~ Estttdos t:nillos, pc>e:'e- o de lan-ar8entt·nr;a.~ ;tbsur das. 
l'in'.!o a lin·e concurrenc:i:t, Yi~a,am prit::ci- Em fim, <t interven('ão do Pari:Lmcnto deu-se 
palr:1entc o g·rrillC.e ,:esen·<olvimento da. sua f1·ancamente em lxi:3. nomeando i.lllHt com
viaçtlo fe1·ren, e. ~em duvida, conseguiratn-no missão ]lll.r:l1'C~nlar as ta.r- ifas propo<·cion:tl
do modc ma.!s admir:1...-eL ment,c às lliSt<mcias e dauctu oucr·a.::; pro-

.E' :.Ü~im que os E~tados Utüdos possuem a. .virlcncias. 
maior ext.ens:io ki.lometrica de vias-l'et•t•eas · Sirvam estas nota~ li g:eil":l, tln. ll isto;h uas 
em <;o)mvaraç.:Io com q_ualqner outro paiz do eotradas de fenv dos (!c.us ]lair.e~ lht lin·e 
mundo. concurrenci:~ pot• exeellc•nci<t 1le licçiío ;tos 

Quanto :·L;; boas contli~·ões no trunsporte de theot· : st:l.~ de princípios iào bellos ~,·.mo eng:L· 
p~t~~;_tg·t:: ! rqs e ~om..nlodi ,l:tde no- pr'e(·o da.s ta.- na.dores. 
rifas. os resultauos não teern sido i!:'nal- );tio posso furtar-me de. ainda a este PL'O-
mente ~'~tis!i1.tori0,.; . , -. posiLO, lar aignma..~ linhtts tle um e~er;ptor 

Em"''~~ d:t 1·i-;oaiida•le, da Yerdadeira con- muito coohecidu ne5ta. C<~mar~t e tlo ju~m
currencía b~nefic..1. p<Ll':J. o povo. us novas mente reputado. 

· cmirpanlUas trazem. ~m- "~'e7. da. Jucta. · o 1 Retiro-me a. Bryr:e, na sua. olm• Tire (l,m .Jri
acr.owlo, um~ cn.mn.;•:J.tl>Lgem hal•ll, como rl iz cn.il.,;nut.mmnr:ea.lth. \"•'.remos o JWdr•r-i o <'los 
um esel'iptor, para a exp!or:J.ção, em com-l at~mados reis dos ctltninhos (le rerro, fltl~ loll
mnm, elo poYo 1ngLez e do poYo americano~ I ge ·de lucil:.1'em em concurrencias c\.Jlll r-rv<>,es, 



192 ANN AES DA CAMARA 

enfeixam em suas mãos a viação ferrea em 
zonas extensas, onde são senhores absolutos. 

Com etfeito, na pagina 531 do segundo vo
lume, lê-se o seguinte : 

-«Os reis do caminho de ferro (milway, 
J(ing) contam-se entre os maiores homens 
talvez possa dizer são os maiores homens da 
America. Teem riquezas com que podem 
sustentar suas posições. 

Teem fama; por todos se ou v e falar nos seus 
successos ; os jornaes occupam-se nas suas 
chronicas de cada um dos seus movimentos. 

Teem poder, mais poder, -isto é, mais 
opportunidade de fazer prevalecer sua von
tade pessoal- que talvez qualquer outro 
político exceptuando o Presidente, que afinal 
só o tem por quatro a1mos, emquanto que o 
monarcba da estrada de ferro póde tel-o por 
toda vida. 

Quando o proprietario de uma das grandes 
linhas elo oeste viaja para o Pacifico no seu 
carro-palacio, sua jornada é semelllante a 
uma viagem de rei. Governadores de Estados 
e de territorios curvam-se á sua passagem ; 
as legislaturas receber:1-no em sessão so
lemne ... » 

Esta descripção refere-:;e sem duvida a era 
já passarla, mas aproveito-a para minha dis
cussão. 

Justificand.o mais uma vez a necessidade 
que teve o Poder Publico de intervir reso
lutamente na administração das companhias, 
lerei estas palavras da pag. 525 : 

- « Os conflictos entre as companhias de 
estradas de ferro e os governos dos Estados 
são inevita v eis. 

As companhias podem com successo captar 
individualmente os legisladores ou as com
missões (le cada ou de ambas as Casas rlo 
Parlamento; não podem, porém, fazer calar 
as cidades descontentes, que se queixam do 
não ficar bem aquinhoadas como outra~. como 
ainda os agricultores que se veem forçados a 
pagar taxas exaggeradas para transporte dos 
seus productos. » 

Si formos á Suissa, não veremos a exagge
rada livre concurrencia que não quer inter
vençilo dos Poderes Pu blicos _ 

Pela lei de 23 de dezembro de 1872, com
pete unicamente á autoridade federal con
ceder concessões de caminhos de ferro e fis
calisar a sua construcção. 

Para isto ha a inspecção teclmica e adminis
trativa, encarregada de assegurar o cumpri
mento de todos os contractos. 

Diiferente dos Estados Unidos, a Suissa 
conta muitas comranhias, explorando cíl.da 
uma relativamente pequena extensão kilo
metrica. No anno de 1888 eram 20 companhias. 
Nesse anno, 59 concessões novas haviam sido 
feitas. Esta multiplicicla.de de pequenas linhas 

evidentemente traz mais vantagens para o 
publtco do que para os accionistas. 

Agita-se actualmente na Suissa a grande 
que_stão da .~ompra das linhas r ela Confede
raçao, queJa tem entabolado negociações com 
as companluas, para estabelecer-se base uni
forme e favoravel. O accordo, diz Marsaucbe 
não póde deixar ~e ~azer-se. A compra pel~ 
Estado tem partJdarws e adversarios, con
tando-se entre estes os exagerados rla inicia
tiva individu~l, como os meus collegas que 
querem sacrificar o systema da nossa pri
meira estrada de ferro. 
_ E ~is como me acho na questão principal, 
Isto e, que a Estrada de Ferro Central do 
Brazil não deve ser profundamente abalada 
pela concessão a particulares de um seu 
trecho, que a Camara não póde acceitar este 
p:ojecto tão cheio de consequencias funestas, 
so para sustentar uma applicação errada de 
doutrina talvez tambem enada. 

Como já disse, não se trata propriamente 
de um ramal, mas do seu verdadeiro tronco. 

Buscando justificativa, encontro-o no re
latorio do meu distincto e prezado collega de 
bancada, o Sr. Artlmr Torres, quando fun
damentava o projecto que a outros concedia a 
estrada que se discute. 

Referindo-se a uma feliz phrase rlo eminente 
engenheiro senador Christiano Ottoni, diz o 
relatorio do meu collega : « Do gigante ado
lescente a que com tanta propriedade alludiu 
o Sr. conselheil'o Christiano Ottoni, cresceu 
o corpo e estenrleram-se os braços, mas o 
craneo alli ficou envolto em estreito circulo 
de ferro, que acanha-lhe o desenvolvimento 
das faculdades. O moderno Briareu, a que 
deram fôrma e vida os genios de Stephenson 
e de Seguiu escalou a~ Serras do i\iar e da 
Mantifjueira, alongon os seus braços, de um 
lado até ás aguas do Piracicaba e do Mogy
guassú, no centro até ás vertentes do Rio das 
Mortes, e do outro lado até ás margens do 
Pomba. Com o seu sopro ardente e vivificador 
animou o trabalho, fez remoçar as terras 
cansadas, imprimiu activiclade e energia por 
toda a parte onde se fez sentir seu benetico 
influxo. E no entretanto, toda essa seiv:t que 
fez nascer e que de dia para dia mais abun
dantemente alimenta a prosperidade do Es
tado, todo esse sangue rico e generoso, que 
circula em suas veias gigantescas, não tem 
podido ainda, até hoje, desenvolver e alargar 
seu craneo atrophiado! 
As~im tem sido. Os íructos recolhidos de 

tão extensas regiões, servidas por um<~. rede 
continua de cerca de 1.800 kilometros de vias 
ferreas, alli veem ter todos os annos a exíguo 
recinto, onde os longos trens que succerlem 
rapidamente em algumas épocas ficam ás vezes 
dias inteiros pejados de mercadorias á espera 
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rl?_um_ ~,e;;~;}lo e~paço al)rig-ailo onde possam 1 O SR. !xrz D_nsr- Por.que nii.o mandn.mos 
se1 -~e.,c: .... re::'O .. tdo:s. » ,o Poded~xecntJ\'O !':.;.zer as obras? 

ve-~e do_ t.~~cho. que a.ca;bo_ ele I_er qúe, nn. DG ~1ceordo com o pa.recer rtue acomp~Lnh:c 
l)ropr ta opn11u.o na commrssao, nao se trata o pr0.;ecto, o ramal d.e ~a.popen.tln ,·, llha d;) 
de um ramalpropriu.ment~ dito, <i. semelhança Go,·ernadc_)r é OI'•;ado em 1. 600: 000 . ..;. m:üs ou 
de tQ:n tos que possue :t K;tra,~a de Ferro menos. Que ó i'sto, quanr1o >e tt:.tt,;~ de :ü
Gentral; trata-se, sim, elo Y<·l'dadei :·o tronco, tendcl' ao pedido d .. govcmo, que rr.,que;· 
da pot·ta. da. e:;trada. se,ja-me permittiuo dizer. !5.' 'OO:(H tO.~ IJ:1l'<t o1Jras na Estraua tte Ferro 

E é i~to que é a garantia. da. boa ordem no Centml ? 
mo,·imento L1a no:::~:. primeit·a Yi;1.-1errea, a. 0:; n.ltos int~re.sses da nos>:t primr·ira e im
qu~ ~stii.~ lig-~v.!os immer1~0~ interess_es; fll:!-e é p:n•t:lp,ti:;sim:t via rerrea estão em jogo :_ n~ú 
o rc:g,ll:tnor ~..e todo o sern•;o; que e a ul~u:1a me P""e !entr a mal a. l1ont·ad:! cC~mmrss<Ao 
soluç~:"io àct crise ue transportes, seg-:mdo a e~i.:'l minha impe!·tinene:ia. N:'io ueix::1·e~ de 
mesmn. commis;;:i.ú, que s~ va.e entregár á ex- lisonge:w-me p::.r .iit t01· ::onsegniú0 o Yoto 1lc 
plora<)io p:.Lrticular?... um de ;;eu::; di:;tínctos mem!Jros. 'u Sr. .Josú 

Si o p1·ojocto cncona re,dmente taes conse- Bev·iiaqua. 
q•.ceno:;ías, in~<sto em a!Tir;nai que '-' go,•erno O SR. CARLOS CII.\GAS dú. um :::.p:t :•te. 
den: exocut:tr as obras. 

O Stt. Ltm. D :::~:sr- Sim, coafio no :'en:v1o. 
No mea rcqtwrimelmo, peço que o Poler Si o projeL:to pa.~s~r aqui, o Sen:tdu o re~u-

E:xecutiYo :;;ejti.OU\"ico, e, ,1e ac;;urllO com a •. ,.,:L . · .. D" , . ., ·. • ,· 
ma opinião. tatv·ez modifique a minha. ~~H~- c?~: .J:~~~ L!- ~0·?:.~o.tn:o 1 q,.e. 1.·t ler1r 
Quandu em tempo p~tssado, e1'<1. i\Jinistr'u da i~~ldu o::. ll.tete::._e::; da E~crad,t ue Fello Ceu-
Agt'icult ura. o Sr-. LouretWI) de Albuquerque, 'si-;_,• s·· , . <·l· • ., 1 . · 1·· · . " 
Ul1l :5Yl'dicat•) Or"'1lli.;;atJo ne-"a C·1 'Jl···t[ •·ez O · '-'0, t. 1llB-lc e!l.,e, q ... e ICctnte t.<.,::; SU::.· 

• ~ 0 ' ·- '>L ' ' l •• < te•1ta.t'Or<>' de-te P"O'ecto nada v l1 - ' ,._ péclido (c e uma linha l'errea. de S:tpopembtt ú , : . .-. ' . "" ::. 1 .~___ • ·: a. 1"· i ~.-u.c 
llhtt do Go,ernattor. Ou;-ida a a.dllünistr;1r;Ü.Il ~.,,,,; ':'10·') O rec:on_l~,et..t!!len ·:~ •la mtr.l!a fra
cta Estr:tda de Fet:!.'O Centr:1!, o despa.dw · fói · ~~-:~~z .. t

1
· llcLJ me dum,.ue, WJtem, nem o ·~nvllU· 

cont~a_ .. ;0 n'io JY•l'tlUe 0 ,ervir·o . n'i.o tu·--e , < •• m~, ne1p. o a.t'dOl:. D1gu com o soltt:ulo a 
""" ._ ' ·-• ' ~ " ' ;:,;:, nue se l'l'IC''e o plulo-npllo · <:::ou ·rnen·ts utii. m;:.s porq·,1e ui~o er:\ nossÍ\'el. a conce·- 1 ·1 

. • · • • · . "'- :- '· · < 1:' • 
~::;, · .. . v .. ... , .- "'~ ,. .. - ·. ., ~ I um:1 Ut1J(blte na. batalha.; SI eu (!(.:;:;Lpp:n·e· 
""' a p.vl vWU[,L,es .,em o. laVe 1Jli~.JlllW p .. ra CC!';Sê O reS'\ltad•) •li1 [UCt.·• ll:;o· <:.er··1 ·• ""U·i:J'1 0' 
:cquelia. esL:·u.da. --: '.. ' ~ _. "' "' - '" "'. · u ;' 

0 - . .1 . ~ ., . , . , ,.. ... , .. · ·t· entr•e,an to. <:U!itprn·e, o me11 dever : tic:.>.rm. 
~·1<1.11•-0. l\the::oen~d o !nCI •• eq.,e,_lllleJ, o lud;:.t:·ei ! » (JiHi ro ú ·;; . , !'t · . . ) · 

pal'<\ q ne !•:sse ?..r,lVH!o o go~emo, o tllustre 1 , ., . . .. . , .. ~ . ~ 1
.:. ':

1 
• ~, ue::·. . .. 

deput:.1tlo ~~·. 1 HOtnaz Delímo, que n. meu _ F,e: ..• •1• ilh~n~:s , to mte, ro.npl•.tn. "''c u , ota· 
lado ou~:iu a discu.s~:lo, lcm!.tt'o~ 1 auo ro"se ç:Lo da eoudusaoJ.:~s n-.aten;ts. 
ig-unl:ncni;e ouvido o !!O\-el'nv cio Estc.~1o de Gomp:trecem :na.is os S!·s. Lima. Gacury, 
Wnn.s, porquanto es:;e Estado era muito in- Filer.o Pires. G;tbrid Salg&.do, Ma.tta Rac~llar, 
teressado nn. qne;:;tilo. Carlos de Xo,•aes, Bl·icio Filho. Hvlla:Jtla de: 

l~eal;n(:nte u:io r:ra cxtrava:rante a. idéa. Li ma, Benedicto Leite. Cin·istiao Cruz, "\nisio 
um:>. \·ez qu~: S(~ u.ttt:!it~\ no prÕ:ie<'r.,_., saben- de :\b1·eu. Freuet·ico BOrfreS. Tholtl<\Z · Ctl\'aJ
do-se, a.o meSI!l<) t(:mpo, que a Al.!'anclega de· c<'nti, Illlei'unso Lima, .loii.o Lope:;. AU.'-!'U~to 
.Juiz de Fóra 0 cunsü·ui,~a :'L ,;u,ta do Estado. Severo. Sllva ~Iariz, Trlwlade, IIIartith Ju
e que :ü:i »Cl'ilo expandido;; cer~a de dou;; mii nior, Pereira !lo Lyra. Gasp:~r· Drummond, 
contos de réis. . Metleü·os e :\lbuquerque, MigueL Pernar.:J.· 

.Acc0itando a lenibran<;a do meu a.migo,nüo buco, Gonçalves ~laia., Ft•rnaad.cs Lima, 
obedeci a. sentimento cxu.ggera.do ele haiJ'l'is- 1\.r:wjo Góes. Clementino do ::\Io•J Ct:. l<tma. 
mo ou <l.qua.lquer outl\J menos sincero. Acre- I Aug·1.1.sto J.e Fl'eitas, _ Neiva, Francisco :Sc:dré, 
dito qne o governo de .:.Vlinas est::u·á de ac·- Arisüdcs de Queit·oz; Eduardo Ramos. Leo-:i· 
cordo cum o r1a. Fniiio, pOl'CJUe ambos con- giido Filgueiras. Jose lgnuc:io, Tolentino àos 
junc•;a.mc::ate sú podem de.;;ej:tl' o pr<,gresso S;wtos, S<:lnsti:io La.ud;Jlpllo, Athu.yúe Junior, 
do pn.iz em to<h:s as su;1.s manilest<' • .;i:íes. Nii.o Tul'rJ~:a.to ::\Ior·eir:t. :'.ntonio de Siqueira., Jl)Sti 
terei úUYida, (•ntretu.nto, de emendar ore- C:trlos, Jdcindo Gu<wabara. :\lberto Torres, 
querimcnto ou fa:zei-o >otar ].JCJl' partes. Belisa1·io de Souza, ..-\go:i-tinho Ylthl. El.'LH~slo 
qu:mdo :'~r occ:tsião opport,una. Bl'aztlio, Campolirw, Lim:.L Duarte, Carv:tll1o 

·vi pelos jormes que. a esta. me~ma hora Momão, Yaz de ?-Iello. Odaviano de Brito, 
i.c'l.lvez . .:>e .uiscute no Con~e.lho ).lunicipai desta. Lamounier- Gm!ofreLlo.Rouolpho Ab:rou, C::a·los 
Gapita.1 um:t conces5üo ele .Estrada. de Ferro de dus Ch<lgas. Arthur Torres, ,\'litttn, ~ladittuo, 
Sttpopemba i Ilhado Governador . A-· P"-lavra Buenq de -Andt'a<.k. · Dino Bueno;. Urlmno de 
do Poder Executivo n;;,o j_)O<ler~~ evik\1' o'con- <Jo\W~ia., La.mt'nu~ Lins. Almeida Torres,. 
flicto que porventura >ae se esttbelecer? Nilo ·nrazilio da Luz, Emilio Blum, Lam·o ::\Iüllm:, 
seri\mais um motivo para ser a.pprovado o Martins Costa,· i\-Iarçal Escobm-, Ang-elo l't~.: 
meu requel'imento ~ (Muitos aJlt'.;·tes.) nheiro e Rivadtt>ia Corrêa. 

Cntt~::~r=:~ Y. YI 
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Deixam de comparecer com causa l)artici- senhor no recinto, o qual presta, junto á 
pada os Sr.,;. Coelho Li,; boa, Enéas Ivlartins, lviei'a, o compromiSSO regimental. 
Augusto .\lontenegTo, Luiz Domingue', Ar- E' an!1unciada a votação do projecto n. 152, 
thur de VasciJncollos, Tol'res Po;·tuga.l, Pedro de 18\}J, fixando em 200:000$ ''quantia de
Borges, Holvccio l\Iunte, Cunha Lim«, Clla- vtda ao almtl'ante Jeronymo Frnncisco Gon
teauiJriand, Coelho Cintra, Al'minio Tavares, çalves, nos t ermos e par,, os efft!ttos do de
l\Iarcionilo Lins, Neiva., Dion ysio Cerqueira, ereto n. 199, de 30 de julho de 1894, com o 
Flavio de Araujo, Rodr igues Limrt, iVJarcolino voto em separado do Sr. Martins Costa Ju
l\Joura., Serzedello Corrêa. Fra nça Ca t•v;~lho. nior (3 ' discussão) . 
Julio Santos, Se!nstião de La;:errla. Urbano 
:t-Iarcondrs, Almeida Gomes. La.nd ulpbo de O !Sr. 0§lcai· Godnv (pela onlem) 
i\Jagalbãe~ . :\Iayrink, João Luiz, Chagas Lo- requer votação nominal. • 
bato, João Penido , Ferreira Pi1•es, Valladares, c lt 1 c 

l 
onsu :v ,:J., n:_ amara approYa o requeri· 

T 1eoto:1 i o de ,\lflgalhãe.<, Simil.o da. Cunha, monto ua votaça.-:1 r:ormnal. 
Lamartine, Alfredo Ellis , Al!neid<L Nogueira. 
Dommgues de; ca,stro, I1!oreira ela Si! v.,, Cin- Procedendo-se á votação nomimd, respon
cinato Braga, Ovidio Abrantes. LuizAdolp~l ., dem stm, t~to e, npprovam o proje1;to n. 152, 
Caracciolo, Fonseca, Guimarães , Pere ira da rle 109:>, O:l Srs · Lima B:tc:ury, File Lo Pires 
Costa e Apparicio Mariense . E sem causa os Gabriel Salgado, ~á Peixoto, Mutta. Bacellar' 
Sr,'J. Co.stn, Rodri•2ues, Pires Ferreira, Lou- Theotonio de Hrito, Carlos de Novao~. Anisi~ 
r enço rb Sá, Gemi niano Hra.zi!. nou veia Lima. de Abreu, Nogueirét Par~naguá, Gonr;a lo de 
Cl('to Nnnes , Barros Franco' Junior, Feeraz Lago$, lldofonso Lima, Joao Lopes, Francisco 
Junior, D"min gos •' e Yioraes, Pnulo Queiroz, .HencYolo, Jo;:é B"vilaqu<)., _.'l.u gusto Severo, 
Costa .. Jun ior , Padua Sa lles, Vi ei ra dfl Moraes ravares d_o Lyra., JunquemJ. Ayrts, Silva 
c ,\lbcrto Sa l!r.s . :\Ianz, Tnndade. ;\{:;rtins Junior, Luiz de 

A nd mde, Cor·nel i o da Fonseca, Medeiros e 
E' a.nnunci ada a. vo tação do parecer n. 88, Albuquerque, Miguel Pernambuco, Carlos 

de l tc:0! , appr·ovandP as eleiç!íes a que se Jorge, zarna, Milton, Francisco Sodré, Manoel 
procedeu no s·• districto do Estado do Rio Caetano, Aristides de Queiroz. E 'ttardo Ra
Grauue do Sul, e reconh ece dep utn,do o Dr. moo,l\wla Guima r· ães, Leovigil<lo FiJcrueiras 
J\l(;xan ·1re Cassiano do ~asci rnenio (clbcussão .José Ignacio, Scba st iii.o Landulpho, P~ranllos' 
unicn,). · 'I t 1 1v on enegro, _At myde Junior, Torquato Mo-

Suo succc:-siYamentc po;;tas a votos c appro· rmra .. Ant,1lllO <l.e :)~queira. Ü>car Gorloy, 
v a cl RS os SP!"nin tcs conclnsij<:s do 1 ,arecer Amenco de Mattos, Erwo Coelho, Si 1 v a Castro 
n. 84 , de 1895: Nilo l:'eç<~nh a,, Agostinho Vida!, Campolina: 

r:• , que srjam annullurla.;; as eleições, pro· Vaz de Mello, Mont~Iro de Barros, Gonçalves 
ceclldas c·m \l de ag-<•sto dtJ corrente anno. na Ramos, LUiz Detsl, Octaviano de Brito Ro
:)a secç-ão ,1e Santa i\fuia da Bocca do Monte dolph o Abre~, Cuper tino de Siqueira, Pinto 
e na i:>" secç-ão de S. João dE' Camaq uan. ela Fonseca , t,ostct l\'Lachado, Casemiro da Ro-

2", qne oejam appr.wadas todas as out{·as c_h ;:, Bueno d_e And rada, Francisco Glicerio, 
eleiçõr· s, pmcetl i,' as n;l, mesma thta, nas di- I• urtarlo, ?lfaetan_o Ramos, Lamenha Lins, 
ver~as secç-ões do 5" distt·icto; AlenC'tl' GUimaraes, Brazilio da Lu z, Lauro 

3"', q11e ~eja reconheci ·l o rlt:putado pelo :s • \luller, PR.ula. Ramos, Francisco Tolentino 
districto ,lo t·:stado do Rio Grande rlo Sul 0 ~Jarçal Esco~mr, Angrlo Pinheiro, Victorin~ 
Dr. Alexandre Cassiano elo Na,;cimento. Monteiro, htvada via Corrêa, Aureliano Bar

bos:1, Pinto ela Rocha, Vespasiano de Albu-

. O §]·.~P~~e,.~denli:e prochma depu
tado pelo 0° dtstr1cto do Estado do Rio Grande 
do Sul o Sr. Alexandre C~1.ssiano elo Nasci
mento. 

O §r. Vic'torino ~:Ionteiíro 
.(pela ordem) - Sr. pt'esidente, esta.nr\o na 
ante-sala o rleputado Cassiano do Nascimento, 
gue _aca_bn de ser reconhecido deputado pelo 
o"' dtstncto do Estado do Rio Grande rlo Sul, 
peço a V. Ex. que o fa,ça introduzir afim de 
prestar o compromi:;:so regimental. 

O Sr. Presidente convida os Srs. 
.3' e 4° secretarias a introduzirem o mesmo 

querque, Pedro Moacyr e Cassiano do Nasci
mento (75). 

E respondem n<'io os Srs. Bonerlicto Leite 
Vivei1:os, Gustavo Veras, Eduardo de Ber_: 
redo, Christino Cruz, José Mariano, Pereira 
de Lyra, Gonçalves Maia, Fernandes Lima 
Rocha Cavalcanti, Olympio de Campos, Me_: 
nez~s Prado, Santos Pereira, Augusto de 
Frettas, Tolentino dos Santos Galdino Lo
reto, Lins de Vasconcellos, A'lberto Torres 
Be lisario de Souza, Fonseca Portella Eu~ 
zebio de Queiroz, Ernesto Brazilio Pa~lino 
de S~uza Junior, Lima Duarte, Carvalho 
Mourao, Fortes Junqueira, Francisco Veiga 
AI varo R_otel h o, Lamounier Godofredo, Ribeir~ 
de Alme1da, :Manoel Fulgencio, Olegario Ma-
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ciel, Paraíso Cavalcanti, Lindolpho Caetano, 
Carlos das Chagas, Frc~ncisco rle Barros, Dino 
Bueno, Gustavo Gocloy, Aclolpho Gordo, Pau
lino Carlos, HHrmenegildo de Moraes, Alves 
de Castro e ,\lmeicla Torres (43). 

Em seguida vem á Mesa, é lido, apoiado e 
sem debate aprovar1o o seguinte 

O §r. Pres~dente- O projecto 
n. 152, ele 1895, foi approvado por 75 votos 
contra ,12. Vae ser enviado á Commissão de 
Redacção. 

E' posta a votos e rejr•itada a emenda do 
Senado aos projectos da Cctmara dos Deputa
dos ns. H(l A. ele 1894, 208, de 1895, que 
autorisa a abertura do credito ela qmwti:1 de 
2.096: 13:5$87:? p:1ra. pagamento d0 despezas 
por cont:1 da verba-Terr:1s Publicas e Colo
nisação. 

O §.:·. Presidente-O projecto vae 
ser devolvido ao Senado. 

E' posto a votos e ~pprovado em 2" dis
cussão o seguinte étrtigo unico do projecto 
n. 206, de 1895: 

O Congl'esso Nacional resolve: 

Reque;·imento 

Requeiro urgencia para interrompel' a 
ordem do dia por espaço de I hora, afim de 
justificar n apresentaçli,o de um p1'l1jecto de 
lei de grande interesse economico fim111ceiro 
pRra ~l. União. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1895.
En'co Coelho . . 

Consultada, si a materia do requerimento 
é rle urgencia tal qu~ deva interromper a 
ordem elo dia, a Camar,t decide pela affir· 
mativa. 

O ~''h·. IT-<:ll·k~o <Coelllho- (Este clis
cur.,o rlci:;·rt de se;· Jnt!Jlícado, tendo sido en
tre!Jue em iCiilpo ao oradm· .) 

Vem ;,_ :vrc,stt, é lido, <tpoiado e sem debate 
encenado o seguinte 

Requerimento 
Artigo uni co. E' o governo autorisado a 

abrir no corrente exercício ao rvhniste.rio das 
Relaçues Exteriores o credito supp1ementar 
ele 19.:500:000$ á verba n. I do art. 3' dai 
lei n. 26ô, ck :?A du dezembro de li-i95; re- Requeiro a nomeação :'.e uma Commissão 
yogan:lo-oe as disposições em contrario. Esp:cciill, afim ele cla.I'fJ'Irecer sobre o projecto 

', . . . 9 , 1. ele mono poli o da e:,por!a~·ão elo café pela 
E _posto a votos e _a pprovado em ~ . us- L: nião com a maxima brevidade. 

cussao o segumte artigo untco do proJecto 
n. 209, ele lt\95: 

O Congres:oo Nacionall'esolve: 

Artigo unico. E' o g,overno autorisado aJ 
abril· <W Ministerio da IndustrL1, Viaçã.o e 
Obras PubEcar no actual exercício o credito' 
extraorclinario de 9:873:)760, destinado ao 
resgate r'os compromissos inllerentes á com
missão examinadora ela ec'criptur:,çãe da So
ciedade Anonyma do Gaz do Rio de Janeiro ; 
ao proprio nacional Fazenda do Ariró, e ao 
Laboratot io ele Biologia, já supprimido pelo 
decreto n. I. 931, de 31 de de7embro de 1894; 
revog:wclo·ôe asclisposições em contrario. 

E' posto a votos e approvaclo em 2" dis
cussão o seguinte artigo unico do projecto 
n. 210, de 1895. 

O Congresso Nacional resolve : 

Artigo unico. E' o governo autorisado a 
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito 
supplernenta.r de 128:828$500 á verba 32 do 
art. 7" da lei n. 2613, de 24 de dezembro de 
1894, para occorrer ás despezas com o fabrico 
de moedas de nikel e bronze ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das sessi!es, 7 de outubro de 1805.
E'r ico Coc!lto. 

SEGU.:JDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entr3m successivamente em discussão uni
Cf1, que é sem debate encerrada, as emendas 
rlo Senado ao projecto n, 138 C, rle 1895, 
da Camara dos Deputados n. 18:2 B, do 
corl'ente anuo, que fix<t a despeza elo Mi
nisterio da Guerrct rara o exercicio de 1896: 

E' annuncic1cla a 3' discussão do projecto 
n. 201, ro 1894, dechuando extincta n, divida 
em que ficou pn,ra com a Fazenda Nn.cional o 
fallecido coronel do exercito vVencesláo Frei
re de Carvalho. 

Ninguem pedindo a palavra, é ence1•rada a 
discussão e adiacle1 a votação. 

Entra em 3" discussão o projecto n. 160, 
de 1895, declarando pertencerem ao rlominio 
do Estado rlo Pará di ver~ os proprios nacionaes 
(redacção, para 3" discussão, das emendas da 
Camara dos Deputados ao projecto do Senado 
n. 105,de 1894). 
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Ycm a ?>i r~sa, é lida, 3.l)Oiada e po~ttL con
junctamente em uiscussi'i.o :1 seguinte 

Emenda 

Ao :pro,i ecto n. l GO, d.e 1 SD5 : 

de outubro de 1890 só autoris:1rã.o a. declara
çiio d.e estado de sitio quando :~ssurnirem <Ls 
proporqões de graves commoçüc:,; i1"Itestiuas. 

§ 3." Declarada em estal10 de sitio qualquer 
'PU.l·te do te't'ritorio nacional. fkariTu ahi sus
pen:3ns n.s garrtnti:ts constitnciona.es concer
nentr.s á liberd:tdc e ao domicilio Jos cida.dãos, 

Ao art. 1 ," Accrescente-sc : cl!n:3agradas no art. 72. §;i; s··. lO, ll, 1:2, 13 
-!''.o tencno tlevoluto ciC•) ::i. Avenit'la De- e 14 d<1 Constituic;•úo da. Republica. 

zeseis de ?\OY0mbro, na. Cid:<de de Belem, em Ko ca~:o de o..::cupac;ão ou n.propriaçiio de 
frente a esta.cã.o dn. es ~.rarl:1 G.e ü·rro: propriedaJe :particuicw, por ex!ge::tci<t ele or·-

5", o terreno da estr:1.rln..._ .Tose B~mifacio, dem pul>!i~a., entender-se-bt feita a expro-
oi1i.le lbi-hos1•ital de val'ioh:>sos ; priação por nec?ssidn.de, c~~bendo ::w t~xpro-

u", Sitio - s. :.!<lctll'io, nu. Comarca do priaclo (J llil'eito á indemn!saçJo, l}()S termos e 
Loure. fónna. de Jegi:;:laçiio vigente. 

~ R _ <::aJ·• 1~c:: ,e~~-e~ - -le ou"tll1rc rln § 4< A \1eclu.nv:ão de est:l.do de sit:io só co-
::-. \., ~ . " l "'- - ,_o " ' e4 • < . ' - lll" ... , .. a n d . . . ' .. 1~ • ;. - d .. l , 

189- 1 r 1, z:> · Z'·" Holl ·· i··lnL· ·11 a -<,. ... t,t ,ro, t,zlr~e,t:>e ... el..o~. CIJ(H!:iGen,1-::J.- ·Ja-•.t ur;cc •. c •. - ~ . . ,_,_, , ,,. , .,, ,, .. bl. 1 ' f' . l t l l • 
- .(t~{. 'j ,\ ~, t,;.:. O't·aL:S.- deO .. t,lt "I ·~t: · ..tt. .Jt , .... - que o respectivo flecre:to r~esla:nn.r . c .. · : _z, y . . T' · _·t:a d ' n.;,.0 I .Jcar.:1 o, 1CJ:.1 rcen c no. o.:.:-:.tl.' _ou nos ogares 

. Bnc10 Ft .ho. - Fin<to o tempo ne!te •1etet•minado, será 
. Ning~H~rn pe~H:1tloa pa.l~ vr:<, é encerrarb a 

1

. c_,ons_i r~e-rario. B. uspenso de l)feno t:_i~eitG o estado 
dtscussno e adw.Ga a votaç:tO. ··e 5Jtto, e, porta.n t.o, res.tabelecrú>..s n.sgart1.n-

E' a.nnunciakt a continuaç·~,o da :3a discus- t;as consti r.ucitmac~. si. ·por novo dec:·et·:> nãc 
são L!o projecto n. 00, de 1::::95, regulando o tl\·~r·:ido pror0gr..t!o com a íormalidttde 1n·e-
estado de sitio. SCl'tpw.ne:>te p:~.rag-ravlw. , .. 

, 1, .,. ; .1 · . .. . .. . . Al't. 2.·• T)eclara~o e!_n_ e:;tD:do de slt10 qual-
, E .;·~~.o: .. ~·?o ~~.~ ,~ .... ~o:.to cor:Junc;:amem.e quer P?nto rlo territono nac10nal pelo Poder 

e.n u.scLl::-::oau o _e.,m,,,_ ExecutlYO Fe~.lcral. o Co!lP:resso N;;cion:ü in-
deperidemente de · convoc:tc:;ão, r0m1it•-sc-ha 
trinta dias depr•is d:t pui.:lic:wii:> rlo J'especti vo 
<~cto, pndendo. alem do cxa.me .:lo ;tetu Jo go-

;z. Dü clt! 1895 

verno e da adopç:1o das medida,: que a re-· 
n Co:Jgr>e5.•o Xacion:1.l de<:reta: speito couberem, de!ibet•a.r s .. bt·e our.:·o,; ns-
"\rt. J ." · S•'• :ta Congt•esso ~:1.eion:ll nos ter- sumptos le;::islatiYos ti c cat·actc-r u : ·gen~e.cuja 

mos do art .. :1-!. n. 2! e. quan<lo não e:,:tiver soluç5:o cotwier ao ini.ert~:;SL' gel':ll. 
d!e !unccion:\\hlo, ao P1Yler E:~ecuti \."(• Fede- ~ l." Reunidr• o Con~rc::w, o I'rc,;hlcntt' 
ral. no5 termo:; elo nrt. 4:'.; n. 15. de accordo da. Republica, C•ln :-.Ien5a~em e d C' n i. J.'t• tlo 
com o an. 8tj da Co·l,.r.i:uiçii.o rl:l T~epnblica. praw de oi~o dia!;, úxp::or.t á Canmt.'<L dos 
c:.mpete a l!r~ .;l '..:· . .c::i.o d-2 e5- tac.lo ele sitio em Deputados os ;'uwlame:lto:; •1oa.•;t.nclef:l:; :·a.t·a·io 
qua!q uer Ol: quaesq :: t•:• pontos dü tc~·rit.oriu de esr.-td.o de sitio t' relut:tt·ú. ll1 •Jti \': ' t:d."'·:ls. ~Ls 
naclom.l. dC'~er:nin:tn.Jo- :~e no :::'f!~;1e e:: :vo e!c- .

1 
medidas dr! exGep:;iio qw:: ll"u,·r;·:·cm ~iJo tu

eretO o ;;emn:1 •ie stn J.ur:tçoi'i.o c o ;Junto ou marlas dur:mte clle. envianc.lo-i\t<• o::; ~.lo
pontos nelle -cc;mprehcndidos. · j cumentos cie qna.lquer geneto, qne justi-

§ ].o A commo<;.:lo intestin,~. de qn<J trata fi;tuem, nU:o só a dech~rac;ão cle e$t;\do de 
o art. SIJ da Con:;tituiçtto da Republica, ::;ú se sitio, como tambcm o emprego de t:tes me
>er-itlca, no eso c1e insur·reição arm<Lda. de dida.;;. 
:pessoas do p:•\";J e cle representa.ntes Uit ÍOl'Ç:l. § 2." 0 CX:1.illC des<;::L m;~t::-rin. :::er:i inici:ldO 
].)ubliea., de m:w ou de terra, que1· federal na Camara dos Dt:putado;;, e si e'stn. não ini
quel' est.iidu::.l. ou no elo conspiraçi'í.o, em que 11 cirt!' o respediYO trabalho d;:mtro elo cinco 

.. estejam envolvido.> agent2s da furç::. n.r:n:.trla dia.s à:1. apresentaç,f; o da Men:>a_L(em pre~id en
ou autoridade<:. militares ou ci>~is, federe:.:? :> ei(d e do:> tlc)eurnentos, oue :1 dever~Lo acom
ou est:t\luaes de modo a al)abr a confia.nç:t rmnhar. oSen:vlo requiiital-os-lla c.i<\ Ca.ma.ra 

-do go,-crno em seu concurso par:1 ::: . .repressiio e inicia.rú.logo o exame do n.ssu1n pto. 
immecliata de 11.ctos que poss<tm pvr '-'m pe~ Si a C:tmart! lll'os rccusa1', o Sena.Jo deli
rigo·as insti-zuiç•0cs constitucion:J.es da .Repu- 1.u~rar;.i. sol.n·e o assumpto pt>.ltt vel'd<1de solida, 
blica ._. esclar.-cendo-Sr:l com as informac:Lies offidaes 

Entr-~ ~-;;;sas instituj.;-e:les se comprolrendem que pude;· ob~el',_ e commu:ücará ú. C::tma.rn. c 
as Collstituiç-,:•es e lei~ or.~<nicas ctos EstãiJos result:rdo. . · . . .= · .... · . , . . ·· 

fecleraes. (.\rt::;. 1", G3 c OS da Constituição SLneste caso, a Cama.rt\ não resol,cer defi-
de 24 de re\"er~iro). . . · nitivamente o assumpto no termo de vinte· 

§ z.o Os crimes c.lefini<los :~o tit. l" e cap, 2° dia.s do recebimento do p!·ojectoc dC' Scn:1do, 
do tit. 2° do livro 2" Couigo Penal de 'll considerar-se-ha ilüo appl'ovado o acto decla-
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rntorio i!c ;;;ií.io. que flcarâ.lcgo su.speuso, si i Rer:a.llitulo. os <trgumentos qne. p1·oo:luziu 
aimh ~si.lver vig·•rantlo. ·, . n:~ ses,;ão pas.:;ad;: com o intuito de ücmons-
E~tc mesmo pl':l.zo, nas mesmas condiçr:-ies trat (t::.e em vez de <ll<!rg:J.1' eUas ro~tringem 

e com a~ wesmas eonsequenci(LS, Yigl)rat·i1 o m·bii.rit• r:o P11det· E~ccutinl . 
po.rn. o ~<·nr:do , cp,a.ndo o assumpto si ti \·er Est:cbr~1cc0.pnr·a. bem deduzil• 0 seu discm·so, 
inicia.dn rf~gula-r-anentc na. Citlnn.l'tl.. os p ·i!'1cipios q tte clonünam I} a~$Utnpr.o: a. 

§ :3." Si o Che[c d:ti\ação deixa<' r1e em;&- Con~r.ituiç:iio !15.') cogita do e<tallO de <>uerr:.t, 
l?l'Íl' o s0n. den;r ('O;,sti.tuc!nn~l no prazo e na rlo. lei .marc!al. dos ü ·iliunaes de l'X~eJ);:ão, 
Jorma J:tc! !C<tda_ no § 1' , c•(•nslllera.l'-Se-!~a üe I mas ,"'?lll~r:.~~ elo ~~t<;d_? de :si tio c! ~·i l. O <·sr.ado 
pleno dtt·<·Jto na o approv:lda a declar~.ç;:o do de Sit :o da. Cr•nSt t t.uJçao appr.t-ece. com oca
siLiu, que fil·";·:~ logo su~peuso, si aindR eE· ractet' cxclu~i,·o de :o:implc.:: m0<1i•h:1 :.!~ pre
tiYCr YlU•Jt'aadv . n~nção. na phrase intei·med!<~ entre o e,;tado 

· ~ 4. • J::m caso r1e •li.::~entimento.> entre os de r,az P.lll nue vigor:o em toda a ~u:t plcni
d.ou;; r~.H:os à o Cor:;n•asso ?-i~-ci onal. <:J'lll.mo f, mde o reg!m;"a •.1ao leis or·dinnri::.s e o de 
m:l.~lnt.cnc;iin lio estado de sítio em vi;,:m· ou ú g-ue;·r:·~ e:n que domina o regimen ex.::e ~.cion(l.l 
appro,·ncúo do que j;~ til'el· sido levantado Jas lei;,: m:l.!'c!ues. -
Jl'Jl' qualquer cau~<J., consi<.l.cr;1.r-~e-b~ <'·<:· O ~lt.io, seg·: m<lo Alcor·ta, ce;;~:~ por tre5 
I>leno ,:irF:iL> su:>pensu ou 11ã.o approv:~do o moth·os: d<1 d.ireito, pelo .csg-ot:;.ml:)tlto •lo 
mesmo si!io. tempo cs;.i'[lnlado n:t lei p:n·;J. stm dur·aç-.;io; de 

;Ari. :·:.·• .\'r. ~~uto!'idu<!c~ l>repost;lS i•. policia. liwto. quam!ü. eéS&:.do o perigo, a autoridade 
e:~ manme nç:to <h ordem e i:e~'Uran~a. pu- o 1<~,-,,nr.a; pela lei marciul, quu o.nuu!la e o 
b!ic:a. inetl!:the o emprego da5 medidas de a.L;;Ol'>e. 
r;:pres>flo :~ Qne se rcle:·e o ~ 2 · do ::t;t. 3' da O <!Sta.!lo do sitio fr3.ncez e o prussltmo ·Ml--·-
Cünstitulçl••. ob::erv«mlo, s~>b p en:t de respou· mittem logicamente os tribuna.~ nülita.rcs 
sabill·1:lC.<,, :t."> rc5t:·ieç•ies c~t:ll:;c[Cd<!a.s nessa porqt!e .::.p;->a.reeem sm estado de rehellião 
tiispo .. ;it;;~n constiü:cion:ü. l<iU".ud'J lia cz·ii:Jc;o ~~ punir. }Ias, em ger:•.l, 
~ 1. • O ci1lad~o detido ou dester·rn.dn, l!m u cm·acr.et· do sitiú ó o de un:a medhh a,nte~ 

vir Lut1e de ·l~d;u•açúes ue e~tr.rlo ue ~i tio. pO!' I p~·ev C:J. i,l va,q U() de J?l'Opl'ia. F rança---:" rlis tinc
:;imp!e~ l!H~tlilh ele seguriltÍl;<~ pulJ!ic<t. R'JH 1 ,:-to ú dU.l'i1 tulnl o d·;ill:! '! milit\1.1', :(tLit1· 
f;:ctC•S qu~ rl~;;e!U !ogar. a . !•<·OCCS>D c:·iminall;;illliO CS~e.i:s praças d~ guerra. r•do~ument.1. 
contt~l. <?lw. tem o thrclto de (cpt.;tr pcl:t

1
u.su:J.opmw.o com :;.,; (tO . Darcloux. <mtordo 

esJ>u.trb;ão. · p:.·:.jt:t;tO :ll' tS7S qa<: reli:lrmou a lei de 18-!9 e 
l§ :!-. 0 ~:~ Yi;!cncia do cstn•lo de sili•.• t::i .i) I 1le Fra.nk Cheat!\'0a.u que~ rela.tou. . 

tc,:·â. lOI!':t!', ~oh pretexto al;mm. o l'CCU~>O ~" A l.<t!:J. CloiC'C•.lc\ l_'estrin~e v a:rbitrio n~ de
'~: rb .:~.cs-(·, , ~"/JI~ .<i : ntas. Cl-~ss;Ldo no~ t~t·rn :n ;t""i iJJ l cla:·:u:ao ~ 1-.:~-;:.:~. !ne·lH.fL\ <:x.ee}/(' lOtUll 3M tempo 
tl<, pr;~r.l.'. 1'r:-.:tn.1Jr ltc\~ J··s·.~·ha .... ~.~t:t . gar!ul:.~a.l t·~~t!"' icta.l!H~ntc i th.lispcn.;;.tyel ptn·rt ton1tlr as 
Cé•n:>titt:r·:ona l. inrlr· p(~H•I<:nto dl~ l•(>Stt"'l'ÍOI' •h.1 ill''P.Yenç~o nc>cC'>stri;ts · iL ct>s;açri.n d:) pe-
í1ppto \·a,:tto otl l'('.pt.·~.~ ra~~t'l· ,c) Cougr(:~~· · (! <ll~ r· !~·.l que tt·a.z ~ Sül.úc\l~lt~e ctn sobre:mlto. . 
CJWtlCJUN· pt•cor!i••ilm~•ntn judicial. f >:t,~:t 11. tl'::mt• du. inLervenr.:tio do JutliL'Ia· 

A!' t . .; . ·· :-o~. Pl'dé:tto ili;!Uill on ~ob r;;nl· r-i•.•, E~t<t só se rxide dal' tlevoi~ elo P!'Onunci:t
fJUCl' tl~nom inaç;~u. podet•ii.o ser <:l'C:vl•>~. 1:~ rnento r.h> Congrr:<so. Expi3c a .rlou trm:t ame
Yigcncia ri~ ú-tadl' ,:e ~i tio, n~m :~pt'o.< cl:C'. ;·i,·ana uea<:C(>rdl• com. :\l:l.rech;ü e ou tros .Pu
p~ra. o j nlg:<:llcntu dos deti·los l1lt Je:;u' tT:\l!r><:, hlicist<:~~ que :t Jll;·Jll;~m · qne cs a.ctos pohttcos 
Tt·i b::nnts ex.traordim~rioo on .h:izc.• (le uu pr~si : irmtc escaptlm á com;X'~_.n .. 'ia dos 
excapçüo. t1•ibnnaes. . . 

A jut•isdlcção de 'l'!'ibuna.es milit:lr~ nito se Analysi.l. os C<'l.sm ).fen·:;mn.n e Mt!bgan, 
ester.tle:·:'~ :t ei•.l:ldiio$ que n::i.t'> l'ol'em ll:li l ita.;·r:~ . da:; .lr:is d<'\ ri'.cl'm>t.l'UC•;iio e: da dt\ Pl'isã.<.> do 

Art. 5."0~ pt•cjec~:os do Con:;res~o ~oke de· rle.~mt::ldo \V~.U:tudigham J.lara coroborar a. 
c:la.mção, a,;)pt·ovaçil.o ou su~pen~ão de• esta· lo sua op!niã.o. . . . 
de sitio. .,~;im como os con•~ernent~s á N:;'!. pratica. dos a.ctos J.Johticos o prestdeme 
<tmni:>ti:trlO$ fnc .. os a elle ligados, ~ó terão age com w 1Lo nrbi.trio :;uiado exclu;iva.mente 
uma dt.~c:uss:l.o em cada uma elas Cam~1·:JS c p~lo ~0u .Cl'lterio, t.mt(J (!J.[U.n l(• ao~ e.l:.eculi-
serão ),:n·omulg·ados. iurl~pendente~:.1<::!Hc de vos é subordinado :~. lei. . _ . . . 
s:tn~.ão pelo presidente do Senado. Cooley ~ustent.a que_ o.s quest1.~ pohtwas 

~u·t. o." l~cvo,~.un-se ()_9 di:;;po;:;içõc~ em dc\·em ~er entregues a sa.betlorJa <lo Pcxler . 
contrario. "' · · Legi,Jatívo e Hryee. p<";de :úi ir~ar qni'\ entl'e . 
. . Sala. das sessões, 7 de outubro de IS95.- as ca.u~;I.S que teem ~oucorndo par·:\ o ~l~o 

· Liwci!Jildo Fitgl!ei1·as. 1wostlgto d.a. SUIJret~ta cr.~~·te d~•s: Es,a4os 1:~1-
. · · dos avulta a de evtta.r, mten·1r nas (Jtle~r.ues 

-o :..Si.·. A:ni:.do de ..f'!ê,.'bll~euvem 1Jó1itl~ü .. Que o esto.do llo sitio séjo.Jlled!da. 
~omplctu.r 11 rlcfcsu,du.s emeudt\S que u.prescn- politict\ e :J.Emrupto sobre que n~>.o pode 
tou a.o proj~cto do estado de sitio.. .. etistir controversi(l.. Blumtchill chama.·o .o 
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~il:ei~o llOlitico ?a necessidade,. Alcorta acto júma.is irão nhtr~a1• o ci:-culo das IJ?crogati
qOii: 1co a. que su se c\e,-e recorrer em casos ,·as do Con!!l·esso. 

ue com t:tl caracter :;e apt·esentem _ O p0\'0 ~tmericano tinha no contrario, a 
:';. imerYe111;ã.ti r lo Poder Judicia:·io !l(IS act<·s maior prevenção contl'a a tyr·an:;ía du:; Par

que dentro do sítio. pratica o Exe,:mi·.-u. an- l:;mentos, e cerceal-a pol' todo;; os meios roi a 
te.; de sobre elle:; pt·onun(;Ül.l'-sc o Con;.!Tcsso sua lllc:tior preuccupaç.ão. 
e o1i'<:llsiva á Cunstitui6in .• \ donu·in·1 con- O svsterna americano. diz E. L1.boulave. 
stiml'ional é que o sit!o) -declal·a·lo l1il. ansen- parece compliciv1o_ mns e de Ulhi1 s ;mplicida: 
cia .. J.o Po,ler Legisla.ti...-o pelo Executin). é !lo extraorJinaria: elle p:trte do p.rincipio de 
uma medilla. pi'l''•'isoria. ild ;·e;:_. ,-._.,u!;~.,; ([,, que() povo e snbera.no, e qne elle t•·m ;l,gen
Congre;;so, que a. completa co:n a ~t~<t <1ppro- tes que t r<"tbuliJ:ua par~ dle e em ~üucções 
vaçiio . detemt in:vlus. 

DedaranLlO o sitio o govemo exerc-e uma O merito da. Constituiç-iio Ameri,~ana foi o 
funcr:iio legi:;;lativa. urgido prlas exi.é!"encin~ de rlelimitar a orbita de cad:t wn dos pocle
imper·io. ~as tla :>ül v~.H;ã.o p.U.bl!c:c q ~~c. · 1~<'. 1·:· c ·.tm-~ res e de_ te:' d_.ito a~ gon.:rno co;;;u_ ao Con
p tYna a:; udü!l;..!ilS (10 pt'OCt~,;:;n pa:·l;i llH:n t<U' _ g'l'f:"W: .:nao: Vt)~ n;;o :::01::0 tUdo. n :tO SOIS <t 

Este::; de~l'c;tc•s do t:r·genci<1. u;·:li;111.::1.: úc ::\'ar,:;'to. sois tuna. func•;i.i.o Lh :\:~<;:'l (:. Da. mes· 
;rccess:'!<i. convertem-se em lei.- p!'t)pri:lS e I m:;. fôrma f}Ue ha uma runc~,::w de justiça, hi1 
YC1':,1 ~dei 1·a~, in u·.imec;1 e . ex: ri tH'c:;.~ ment?• u n:_:l fullcç~i.o_ d_c legi:Lç-ãu .. Vús I' ui~ a lcgis
no unem qlL' o earlnme!lw c•;; r;:cut1c-n. dtz l::u;a('. a.aL!mmt5tl':;,.;ao J.,.:; mt.eres.,;e,: geraes, 
l\!or t:lra. I nJo s::.ls a N;u;-ão. )' 

[!,-p;:b de c:·: ten~ <:·S com::l!·:a~;·:o~ ~•-sdou-1 DE·mora-se na demoiFt1'3,.;-ilo cb tlles~ de 
trina~ Jo illu:;tl' :H~•) relt:.tor do p:-o.iecto ,_, de•, que :1. immunid:t,:c ó uma gammia !la !'une
seu digno CO!llp<>.llheiJ-o. q uc o uz-aâm· :>Jii r:na I ç:io do Porle!' Legislativo; que esta os mem· 
estare: !! em di ,-erg~nci:~. c~n•Ta na importo.n- bt·os dest1~ p:•df':·, a exercem pela dis.::us:'ão e 
1issim::, qtH'Stãn das imut'lllidade:>. pelo voto, em rommum. como seu~ pares; 

Es'ud~:-a por· todas a~ Ltces-ú luz dos rJUC olla c~lá para. as nece,:sítlado::: re:stríctas 
principiD:;;s_ tia !etr.ra é •1u (>.,;pir-iw da nu~~a· e limitadas do rn:mc.law. nii.o pi;r.h:;lliu est;,n
Consr..i r .. niç-ão, du legi:;;bc:~·· e d.o' exemplu;; tl" 

1 

r!el'-::.e aos netos que o .. Lh~i · Utado prat.i.:a como 
dinrsn.~ nac; •~E'' e condue que a ~n ,· pen~iio de indi\'idn.,s. ádos repugnantes á iwlolo e á 
gal';l!lti:1S ccnJstitn.::i•:•l!::.c5 a·:a: ··:·ev. ,' ,~n::.p·:·n - uatur:·za do pu:!er a •!ll'' put·tt:n,~em. 
sãr:• das immtmi 1::•ks_ I De:>dl' qtw c•llu age eum,, cithdão rec:alle 

0 ar:_ ~'V! 1.b C_on:;t(!::l!•)"o ni'i. :.: ;;' se x: :·eptu:l. :.;ol; O ~lo!ll!lliO _ da l•.·g!,.J:t~\: o COIIl!lHilll- T_tlllO 
e ext(: }-l~tJt· :o:: \iUC t!H :p:Y!' ! ~l.l~· t etn l·:.· :~tlt ,-·;2":us na ~~ 

1 
qn.e .}Hll.\ tor . t::.t.o e_ ura t·cpt_t~t,;u: Lv e od1o.::;c 

~c· amp:::t!l-1- . _ . . ll : rtv : u·;,.:;o---:p]·~vill'g:opa]·:, ocl::lllt:. Ut<í~nmen: 
Exeq.l•:"'''" r·rn !e1 ~"o e:qd:r::w-. ,k,·k:·:;,!;ts.ll.a ''· :mu OlJ;iiW" t:IJlll u, cw;;:CILu$ da d: 1·erso~. 

JiãO pro;,.:nmet:l. _.\lla!y~:t o;q·t. :!0 rr:t: : :·ar.:tl pnlt!i . · i~~. a:;, ,. . , . , 
tli• ::'''' ·:· P'~ l' 1~·1o Ü·: proçc :.~IJ. <;:w::::.! ·J o e_s- i . O pr''•.J<:cto l!tlti!Z..~: · . ,J,J::' nol;o.·e;: ~('fJllt<t· •ü~, 
ta<lo ,:e st r. ~n nan pmw nem,; t~l;;:: _ Elle n•tr:-~ que: " tlT;n ,.;u~f. C'lt:adu te\·l' C I !I VISta coll~l
re-~e el:<r:1. c• yi ,j ·:elme nt•• ;; os :e!.1ll.'"" n .. l'- ! i o. r ~:. ,; i_u tert·:<~P-; ela • •r.lt:m _e•;m as ;;:Ll'~llltias 
maes em que !mperam <tS f'ormnl:1~ c•-mmuns rln •ltrelto o lü:erdadcs lllthnt.lu<tes. Bello e 
dos pr-o(:es~os nrtlinario~. '\o l'ít :n r:t!P é d"-' w_~bil!hsimo t.entaul':!ll: 
cla!·ado :i:.t.-;tamentc p;tr:t o F' ryJr:~: i'ub!i·~o Con:::Pgniu-~·, p<J réll: n·aliz,,r o p1·::(jccto ? 
agir c0:n rap!,icz. livrv •Ls pei; '··" u::,:·;; e:;; c::;t;t- );'~o: cllc tlesarm:t '-' polet·- <:!lllraquece-o, 
lJeleddas p:.m1 os Jias calmos t.i:: trindade. cntregn.-o sem t.lele::;:t aus atj,qucs ti(). an<tr
trata-sll sómentc de p1·erc,;.i1· e ·,·,·i;ri;;,i;·. inde- chia. (Muilo bem. Jluiio Ueili.) 
pen~entc de procc~sv, de provas -~)Jena:< :mm- Fica, o, discussão adiau:t ~ela-110ra.. 
maz:mmen te J.?ela d,Jteí1~·,7o ~~ pelo rf, ,_~t ,,; ·,·o . Pas:>a-sc á ho1·a destinada ao expediente-

D1z-~e. :porem, (],Ué dar ao Executi'o a fa- ~ . . 
culdade de uzar da~ Illi''-Ld::s preYe!Eivr..s de O ~r~- 1·· SECRET.\RIO precede a leltura de< 
que tr:1.ta o :4rt. SO contra deputaclu::; ~~ sena- segUJntc 
dores, é armal-o . do a.rhitrio de ~liminar os 
juizes de se<.1s actos. EXPEDIENTE 

O orador combate longamente esta. opiniiio. 
Mostr~' qne a supremacia e a omnipotencia 
:parlamentar sobre os outros ramos do Podet·. Olllcios : 
Publico nii.o existem ·neste regimen: o Ex~ I ·Do Sr. l'' secretario do Senado, de Iwj e, 
ecutivo com o Le.:.;·islativo teem ames~:< cri- communicando ter enda.do it sancção. os au-
gem, a • elei\•ão pu.-pulal'" An.J.bos são. d·. elega:-

1 

togralÜlOS ·d .. o· .Jecreto do Congres.so ~acionai 
ções temperarias e limitada .. ~ do povo. que a.mnistia todas as pessoas · qTI.e tomaram 

Trata-se tlos poderes :mplicito.o a~qne se parte · nos acontecimentos sedicir:sos do:;; Es- _ 
referiu o nobre relator e mostra que estes tad.os de Alagôas e de Goynz.-Inteirall\t. . -
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Di! \ I.·ti1 i;_t • . \n~··lo ,~ \- . H.~~,) Bil 1"1' ')' F r· i t'r: d!· 
Ga:r\2\UtiJ .. p~ iÚ~t!:l ü lllil . pE!IlSf"lt) .-.1· C~..•:n
mts~a.o d~ Perr.so~s o C0n r.~s . 

O !~L'. PRl!:~IIJT·::-.:n:-0 pc.iido u<> n•)bl'L' Üt.:Dt\ · 
Lc:<iv :; t,J:ii op_port::n: ~ !tem" <üt\!nu idu. -
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11reparato1·!as. reconheceu 0;; 1J0·10I'e'> e deu· eff.;ito-; de àecl'eto n. 100, de 30 de julho de 
},1o~;;e a qmnro de :;:cus colleg;ls: como consw. l8U-l. declaro que vot:wia ~.lavor do J·ef'E:rido 
d:L a.·w. }mblk,al.b na folh:l o!licial tlo Estado. p1·o,iect.o coherente com os votos que dei nas 

Truniot·m n1lirma. ou e wu i tas de~:: as celebres at:teriores lli~cussües. 
lei.s !\:•ram vo;;ada~ c·m tres discm:>(if:'~. em um Snla d<cs ,:.C'ssõc:3, 7 de outubro de 1895.-
sú ;1·ia,. quer na. Camnr:.1.. que:· nn ~ena.~ :o, sem · Frcde;·ico n l)rgcs. 
que nenhum cidadiío d'J E~tado ti\·esse n. ven· 
Üll> ,;e conhecer ns respeetiv<•s pt·•.•.iedos e Vilo a. imprimir is seguintes 
o> ;;:eus deb:Ltes. pot•que n:do era, pr·0: osit:ü
mente publica,Jo ao me;;;mo te:n~x' que as leis 
epp:u·eciam. d:t nome par<t o dia. ,j:i ~U.c1C· 
cwn:übs. N. 125 A- 1895 

Rc,!ncr~,ío fiMr.ldo íl tojcc~o n. 1!)'2, do cornmtc 
W11~'' · fjl'C: (i; o·a Ci•r 20ú:GUG$ rr gua;,!ia . de· 
·;;ida ao alutir(mte .Je;·o;lJJiliO FNu<ci;;co Gon
ço l t:çs, A O$ termos e pw·a os e{{ci!os do de· 
c;·eto H. 19!J, de: .>O dt: j,tllto lit: 1&~1. 

E r:1 :;e:!tti,ia. f:tz a, leitura. 11os texr.r1s (\<ls leis 
cl.e que - trata. ;lCOI!l:,anllnndo E'~S:~ leit;u·;.~. 
•le Ct l!l~i .1er;u·üeg relativa::: a cl:d:1 n:~.a 'i d!a;::. 
. El~ :•hi nes~e;; ·u!w.-·cs. t:OIIlJlC!l<lí:Ldn to;la. <1. 

Ü'ê· ~ :'l.. llii'roria de um despotismo ferrenho 
ou e~ ·~ r i nu:.ihtru1o sol.·rê! a:-; Con~t: T.n lt_~t~e~ 11ft 
.Reuubli'.:a e •'uE5tado. 1~1z db~o o:;tentaçfío. 
Pr·ê!eriYd ser·ia aos alagomws .-. c;; r,;·i.<i iio tb o congresso Xacional resol1e: 
.Ru:o;;;i<t á dic t::v1m·a : le:r1:.~adc: que os esLú . 1 "E·" fi .. d· :,.;0.00,.1,.. qun "'· 
t•''lCi,ht!ll~O. .. ... • .:\~t. . l;(,t a. . em-· · . :;;.a . . d~L!ll 
"i;· bem ,[e w·r que bumr:·ns que lirr:1.n~ 0 seu: ~.t::Ycda. ao a.lmn·ante .1el'onymv Fr;r~actsco 

nn .. . e· .1 C""'' obt"t ·1.o c'·imi PO"• 11·i.o • .,.,de• .. •.•Oll\<.Ü ,·es, nos te: r mos e pan1. ',g t:ílenos elo 
1 

·· ' • ' .. ~ ' "' • • """· ' • " ' l t n '!9'1 j a 'Jt). de l···tllo !e 't""'4 ter p•c:rulmio~ em cnnmetter ou ·conseritir a~ l ecre 0<; ~ '·: ( :~ '-' . . ~ ". , l . • - '~· - • 
11 · vilhnias e os :tttentadüs inq~:i~>ito:·i:les qn e . • -\r_-t. -· Re\ og.lm-~eu.::: dJ::;po~t<;. oe::; em co · 

~s:uid<cweate alli se prar.L:::un . como noT.i;:iam trano. 
tel::';.:-r·amnws que: do Estatio siíodiri;.ddus di: c· Sah1 das commiss0es, 7 de outubro rleiS95. 
riarrlc:nrl' á imp!en,:<L cie::;;,l. C:Jr:ital. e do' I'a;·anhos Jio;t~.:;:egro.- F. Li,,;a Duurlo.
qnaes se dep1·ehende que em .:\.lagór.~ lia. f:tlt<L J . . ·l. Seiw. 
ab;:.olut;l. de p:ar:ttHi;t~, to los o~ din~ito,; teom 
sido r•'TIS}'lUI'cados e itnper:t ;'t pu li tic;lg-f·m 
1pais 0di~mt<t. üc que lut t-xemplo 11:.1 l..ti:;tc.1·i:'. 
ue,:.te P :.tz. 

Qua-nto :'ts tin:l.n(·as do Estado. o Ol':<G0 1' t':': r~ 
in!\.n·m:l<;ões P'''l" uli.imo balt:.nce :.:;> pctl ·li.::;últ) 
no jo;·na l (.tlicial :!;dli. que do · !'a ido de C0I'(;<L 

de :.::o,,:uuus deixados no Tlte,;::.mro, c:n J~<Utu 
do armo :·· , ssadt.~. pdo Dr. G<lhi'lo Hewuro, 

l\. 1i5 B-18~)5 

Rcd.u··:~·.io F•wl do p·ojeo:lo ;L 17:) "1. rlo cor-
1.Cidt: a.a; LO:- q nc tHt..! :_;·tisa 1) l)úrfet EJ· c·:~ i!ti -vo 
a ubn:,· o c;·cdi :o dc1 .:; . ';1'7:GG18:!CO, IJ'W 
c ;;!r..:qanl •.i (!d, ;lin:st;·aç ,!o do Distr:c!o Fe· 
(/c;·at: 

apen:'l.s re:>ta.m cento e pO!icus conto,:. qHe O Congresso ~acional r c•sc.lve: 
cerüw:erne não l']wgal·iio ao fim d:• corrente 
m~:z em ,·i,;:m das 1ie"pezn;; 5~· hilE :-; :ts a ~1:;.g:~r "\:rtk'o un!co. E' o Poder Excc11ti>o auto
e de c0mrn·omisscos corrr.r·alddros. o e~banj :t· ri.;:aào -a abril: o cred_it? tle _3.717 :U~-ii;.:;?GO, 
mcnto dos c!iuheiro;; publicos :;e te m fl•iu; em ·. qne entre;;ar;.t a adnurust~'a<:ao. _:lo Dtstrwto 
:\lag.\:'~ i1s esr:anca:·as, com ve~·d:t leiro c::-: Fcclc;ra! ; revog;ttlas ai: dtSllO~tçoes em con-
(:at!ieu dos coutribuintes. I tratJO. 

E" predso c:.nfe:;sar. termin3. o ora11or : 1 SnJa das commisslícs, 7 de outubro t1e 1895. 
a.s instituições r·~public:mas nü.o po,} r m <LU·, -Plinmhos JioHtenegJ ·o.-F. Li.ltw D~!a;·te.
r.ori~ar o que Yae por Al<lg'l.,.b; :'t sumbrn. ,1~-l J • • L Sei.~a. 
Re~ubEc;• não püdem me1lr:t~ tamnnha selv.a-! "\'n.e a ·, P''.mir 0 se,,· ·nte 
"ger::1 gover·namental, at~mmrstr::tt J \'3. c leg1s· Ln • 1 

-::olil 

IaEva. 
Vem a 1-Iesa, a seguinte l'P.OJECTO K. 1 iS A DE 18!)5 

Pd ·ecer soiJí'e as eiile;;das o({ei'Gciclas nc1. .2• 
disct!ssao dopro}ccto n.178, deste mono, que 
fixr.t. a desp,_<:.a. do llfinisterio d(t Inàust1·ia, 
Viaçao e Ubras Pt!blicas paYct o exe;·cicio 

~1~:_ 1896 
Compai:'ecen9o il. :;essão no niomento de an· 

nunciar-se o resultado da. votagã()nominaJ do 
- projecto ri. · 152. de 1895, que fixa t-:m 200:00G$ 

a. quantia devida :w almir;mte .Te1:onymo A Commis~ão de Orçamento, tendo E-xami~ 
Fca.ncisco · Gonça.l \'es, nos termos e ·]_)ara os I nado · n.s numerosas emendas .· orr·erecidã.s ao 
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proj,_;cto ,, c orçttmeuto rln. l!l(lu.~tri:• Vi:~ç-iio e llr:lec\men:;"s (lC\'C cort·er por conta das respe
Obras Pu1Jliea~. vem t r·azcr ~eu p::..rcc:.lr eh\· ctivtt~ :L~;;oci:~.;-oe~. :·.u~Uhüas como são pelo;; 
bor1Hln ~orn a l)~roccup,. ção J.e aproveitar o lfO\'er r:os eS t:ldr,ae,;. Convém not<u- Que a_ 
C1me:rr~o dos eouhecimen tos especiUe$ e da <::neacLL n. '1 t:ão sú e:;b.b~lece ~uhvençã.o 
expcrieoci2. que as V<H'ias ()ill(m-·'as repre- a.:ltcrior cor!!o :J.iilJLl. a clc•:o. U.e G:OOO$ a 
sent"1.m, Ji mit::wlo-~e :"( recu~o. lhts oue lhe l::!:OOU.;;>OOG . 
1Ja.t·ecetam t aclicalrnen :.c iaucceita. ''eis: 

Ru1n·ico. n . 2 : -:\ . 5 

A. r:.:.h1 \tca. 1~. 2: 

X . I 
:\r:~:rcscente. -~<• : f:•13rica. de ferro de S. Joi!o 

d.e Ipa.ne:11a- Pc:::sou.l: 

i . . . . . . Adn:ini!\tru;;;'io . .. 
Ont:.e ~n:1er -:- Aux~Iw ~ L\c."<'.dennc. de 1 ()·101-,u:ios di>er-

Gom!ucrcro c.e .Jutz de i:''ora. :.:O:Ou~:su'JO. ' . .,. 
• 'L• ~( ~~- •• • •• • •• • •• 

S. l~.-S:1l<t da> se;::~iies. !9 de setemtro de!' Apt·;;·nuize;; .. •.• 
!SD5. -:t{rt~To lJfJ !c/lto. - !Jc :.; D f!.l . .;;;i. - P !tt!o 
4..,.. Fo;>scc(:,.;-L~oacl Fil-i;(j ,-.íoc7o Luó;.- ?-Iatet'irl-l : 
Gon~c:!j:c~ L· ... ~~.,;-,.,~ . 

· 2..1 níl t <HJdML1.s de 
N. :2 

A11X!lir;.~ á ~.g l"i~a!tul~:'t-§ 21}- :ficct p( .. St.Tl.· 
lle\ec.i•' a a vc!·\;a. o.e :.:o:üOU:': ~'l.o .iastituw 
Agrico!<J. Balüuno de .·i.grituitura. 

S. R.-~:~h das se~~·le;; , 4 de ~ctémbro de 
lS:l:í .""""' Frw·,6.~, :o Sodni·.-Ne•:t·•~:-Jiilion. 

C<U'V<'.O . • •. .• . • 
R!:monta r. fcrt·•~

gcm dos :mi-
wa;;;s. c ou•-:·os 
tl.!·ti~·os ... .... . 

Impol':;a ucia ne
ce~saei:t D:ll'ct 
as tle~pr·?::t~ · t l·~ 
notr~l C(J!! ·:;t::::·uc· 

j{l : l-10~000 
n : oo:;_~,JOo 

5:0GO$•Yi(l 

N. :l Ç.Ü.:.l • • .• - .. -. - . 36:115$300 

Ao n . :!- .\uxnio> ;\. u~ricultum-rest:\bc
ieç;;.-::;u ::t ...-e~·1J:J. tl-~ stimJ.tl;;, a ~tux! tl:.lr o dc~
cnvolvime::t:~ d:t. (:'J!·)n i o. A!!!'icoh '!)rn11.:tno
logic:l. F1:ei Canecr:. (l:><11el"J t!o orc;-.imet1to 
vigent (!": 

S . R. - S;:;. la. o!r.s sessi:íes. •l lic ~ctumi.J1'0 <!c 
1895.-Cocl.'t.v CiJ!tl't! . -Jlirtuel l->cJ'",U:.tu l.n~co . 
-P~.:;·e:'ttJ. '-~•: L!}J'flr.--La i; ri~J .:t,u!.,.odtJ .-Cc,·· 
Helio rl:~ . '?1n ... :~ca .-JJ,:dai;·r,s ~t ... ·ttb~tqMCi"') t!C. 

· - ]lf,;; -;·cJ'o;!ilo L!~:~ .-Gald~íi.n Lo?·d o ... 

! • le!~, ldem para. 
'' compr:1. dll d 
gumo.s nl a.f..!.h i~ 
nc.s .. .. _ .. .. :. 2~ : •100~0et 

D~. ~o:nmi<s~.o t!o orç·:i.mento. 
Rllbl' iC~. n. :3: 

x. 6 

!00:30:)~01)() 

!OU2i$l00 

Acer,;scer-.te-s!l ondl~ con \"iH-Pa;·:l. auxilio 
:i cr,J M!Íll a~:·io:o!a Bla::ü\na, no :E~tado rln 
Goyaz, l2:0Ú%fl'l0. 

Oade conYicr-0 so:·viço ;!e rr;uoques no 
ESlJit·ito s~-.nt:l-:·cdija.-~e a,;~i r:l: lt:.tpcmil'im, 
::!O :Ol!O.' . elo Bü!le,·e:!LC, :21:U8U:;ii.I00. 

s. l~-.'-s:;[:J, r}:;<> sessCo3, G de setembro de 
1895.- Tm·,,,.w.to JJ,; ;·elJ•I• .• - Gddino Loréeo _
- ).tlwyde Jio,dor. 

~-i 

S. R .-S<t b rlns ses~ues, C 1le sc•tem1n:o de 
1895 .. - 0 r,:â:o .:\ l.wantc . .; . - ... 1.il~e.~· ,f e Cus.~•·o.
Ilc,·mencgilclo de Ma>·a~s.-U.-úmlü de · G·oll
·vc:c::. 

O.nde se l ü-Scrviço de reboque n~s bal·ras 
Estas tn:ilPllÓ<l.i! ·visam resi.:!be!ece:- snhven- <le Ir~'l.jahy c Ln~;niLl<"L, n? Estado de S::.nta. 

<;(;e~ qu e, orr;amcntos ant~riore>, cnnsig-nal'~m C:üb:trino.-ttin-~e: ~ervlçO de reboque - na 
não ~ó para estes como _pr.r~ ou.t ra:; :tswcw.. b<J.rl-a !1;;: It,1j;thy _ :?0:0008, e n~~ bar ra _de 

. ç:ües e e.stabele<:i meutos .que ·Já ni.i.o gosam La!!:li.na, 25:000$,JOíJ. _ 
·desses fa.v(n·es. O Poder Execu_tivo supprinüu ~ 
e:>sas suLven~;ões · :em sua·--.propost.~, e (1. com- . s. R • ..,...-Salall:Js sess~s •. 19_ de setembro_ <!e_ 
missã:o n5.c as 1'est0.1:i~leéou: · -p:u·.~ · conco~d:tr 1805.-Pm!/(1; Rimi.~Js.-Fraiu;isco 'l'otelzti;Jo.- "-
em que :~. ma.nut~ç--lo de ;;~melha:ltes e:to.- Eut·ilio Bl-tml.. · · · · 

C<Ullnrn. V.. \'I 
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N. R j nos E~t<vlos do norte, e,;te auxilio se tor1urà 
eifedn·o logo que os Estado,; tenham <k:rna.r-. 

A' .r-ub1.·ic~ 3 -.:.· S. Llbvcn"···iío it.s c.oJ.np:u·l·l·J.in:,.·· ll c<~dos -o.s perimetro::; das t.Cl·ras desr.iüarhs a 
de n:tvP;;<<r;ao a v;_ti'Ol' sej :t eleY:vht a :27: :.1}QS t:tes nucleos. 
a Y~r~:l c_onsignad' P<t!'l\. ~t n:1.n;g-aí.·:io inte;·na s. IL- So.ta das sc::-sGes, 4 de setembro de 
ü_o .t..· o_ t,_h• ele ~Ia.tt<J ~=tro::-su. ;ttl:n <W ~e-_. '.:t·:'· 18\JS. _ Coellw Ci~<lra. 
~m;~~ l a a q~antla, d? lo:Ciou::: par" n su b\·en.;ii.ol 
a nav_egaçao ~tn',n\ l cnt1·e o:> pol·tos de> C~o-1 N. 12 
rumb<l e S. LUIZ w: Cac•: r·es. 1 

·s·. R.-Sa h das; >CS:'!iÍ0 ~ •. [ ac :;; ;·,t;::mbro de Ao art. '1'' - .-\genci:t Central ele Innni!-'ra-
iS95.--,-.1 f, ,,.iG,:O J~u.w.;; .-Xu;;i c , · do r.~d !,· .- ~'iío-substitu:t-se o que propõe a. commissão 
Cw-c.:c,_;:c!':i . lJC:l0 seg- uin te: 

P;u ·c:··em ·1 ignas de ::tcc-2itaçiío c•:;w,; 0m ,;n-r Augmon te-se n. consignnçiio- Serviços di
d : 1. ~ : _a de n. ,.,_ 11orquo dis··l'i t!t in '1. 1.1 t. i_l menr.r wrsos;-co!n 7GO:?OO~. rcp_n.r;ido~~ i:.walmet~te 
SC'i"YL•;t•;-; ~oom au~!1Pn t•.) de de~pc·;~;~ : ,_ •:10' 11. -; , i 'E'lü::> E 5L::t•los do hl·J <_,r·aune • o Sul. l 'a.r:t r:a e 
por pro...-er ::. necessi·![tJ.o de ,un :.c tlgme:no ~an ta Catllar i n:t; cü:n l _,) 1JD: !JO!i$ como an
de 15 :0~}::::;, quo SI' ju:<:tilin no :·:tÓ) lle <w :xilio :v ·s Esta,1os do norte da Republi•:<t para 
ter havidli e!n <tU<l.S cll:tmad:t" de e :Jem-r•:n- a rundaçilo de nudeos colmú1.es, ~eullo um 
tes, uma em !1'9:l c ou tr·a l: !t.im<L!1H.-- n w. q u-:::n 1 ter-.; o i~ara pas:;agens de imtn lg l·;wte.~ con
qui ze,;se :1 ccr·itar o :,;cn·i•,'o q tw ó nccr"'$il ti <'it) e l tl"act. ; , ~ os pelos respeetiYO<; E ;;t:Ld< ):> \! ,Jou;; 
foi éSt:tbde•.:i,\o em lel ·pel;: qu:\ t!t;i'' es;: ipu - \ tn·ç.-,s para. :~ funu_açD.o y manut(!U<,-~o Li?~ 
lttda ; e a de n. 8, pnr·q ue rgt::;Imr~nt~ CO!)::'ignaJllUcleos eolonw.es; e ;)0; !.~<.. ! :.!;;; par-a cotomsaçuo 
11m U.ê!gmeateo necl'~sar io •k 5:Uno.::. que ·.-: r<i.j m.l:ional em Mat to Gro5so . 
-p.::: rmi t.~il· a r·~gulu.r!h:;e · !:~ r. aYc·~aç·ilo ê< l~U- ' s. R .-Sala da;; seFSÕ['s . . l9 de s;:tembro de 
se destm:t. lSD5.-Puuf.rr. Rrnil OS.- PI;IIí!CÍ.~co Tukntino. 

- .lle;zcrc;: ?•!im_cm7es.- Jia_~·~·al Esc'?lxu·.
F~.Ji7. sec( t (~~!ti!1·~t rues .-- A. t lf itt tH.' í.O J[ru·ten-St.! _~-
Fenl.tr. ; ·· rl ~;.< L Íiila. -E"tiUo Blw ll .-Tr i,ulade. 

-'•' l'lllol'i ca 11. :~-:\u g-: ·nrJJbltb. :1. (;rms:gnn-1-sitn;. Jh;·i;.- . .Al ;;;cid(! . . To;·re.<.- h n;ro·cs 
r;~o com :.t r:tnútti:,, ,[c 1 0 : •)< _\:l:~p: t r: t ma;m:cn· l de Lyru .. - F,·anci,;co (~ t!<"f!el.-Pi; >to d'! Ro
ção 1

1:1 n:we~: t •,·:i · ' do r io P:ll'n::.!:y!,;1, e!:r.r·n r. ! c/; r ! __ Bn·~:lio dt( Lv..; . -!-',:/,elo !-'!;·,~-~. -Lc\
cida•.! e de T!1el'· ·z ina. n•-' Piauhy, e a e~!:J.ç·J . i iiJ <: ith•' Li .~ s .- Victoí·i;>.o Jion:ei;·,, _- A w·e
~a - E~~rada ü:~ . i\'1"1'? _de Ca xias a ~ - ,los<' d·~\ lio:'w B m·bfJ::._a .- G!~.-· lo. ro Vc;-a~.- L.1 ! i~ :f!o· 

;;~;~i~:::~;;JE;i~:~j;;;!J; ~: ';.;~~·''' .},~.' l ~,~·-Ê~~'~[~E_g:.Bjgf~~~:1_~k~i; 
· l Ho:-l,·ir; uas.-FI"fe;;r.r'- Cr,r -,;at/,o. 

P.:! II SU. n. cun: mi~s::o q ttc: e-t<< c·mc·ndtt niío i · · 
Jeve ~er UCC~If::l pOr Cl'0ar- ,\~p~za lltl'><t CiUej ?\. 13 
]_)Olle ru ;:cl' f~1 t:.t nd u,, Es:.a•k-s :nu·rc5::ad.ü:'- . : 

ltuuri.::::t n. 4: · i ~:1. ·ntbri cl\ 4 ' do art. tn, onde se h! :
j i_iOU :OIIO . .;, como auxiLio para a coltJni;;;t•;iiu 

X. 10 

I europé:n., etc. ,-dig·a-se :- tYIO:Ouo:;;, como 
a.t:xilin para a cülonis:1çii.0 europen. dos Es-

1 t;ll.los uo . norte, ao Estado r.l.o Espl!·ír.o .SantO. 
, sewlo 100:UO:l::;. pal'a manter tr·,~s cummis-

- · . . .., • , . . I ~i:íes de propag:.tucht para colonisa.r/to e o 
.:-~a. ~·~~:,r':~~-Ag.:ncu1. ~e_n._~·a, ~~,!::u~:p-a--1 ro.sta.ute panl gastn•-se· com pass~l.gens e 
ÇdO~ t- l=,··:_e. P"!-1, .. anx1~w ''· co.o •. J~,lÇ'<L· em l lucaiisaçU.o de immi!.!'r<\lltes. 
Ser;!ipe. lvO:OOu:;s, ded uz1dos dos 600: t I(I!J~. . , ~ _ . 
propostos }):lla os Estados do norte. S. h. __ . -Sala das sessoes, U u~:: se::tembro 

,... R " l d - . , . de IS9:J.- Bv.e;w de .ilndrade. 
~. · \..-::,a a as sessoes. 19 de ~eteml)r-o ,_,e 

de 1895.-Gow:eia Lili Ja . N. 14. 
~.ll A' rubrica 4• -Serviços diversos- para . 

Ao n. 4- Supprima-se à verba 135:0008- colonisaç~ão nacional no Estaclo r1e Matto 
Hospedari:t de .Pinheir-os,-redija-se a cousi- GrossQ:-:-:-190_:000$000 • . ·· _ 
guàc;ão de GOO:OO(J$ t:ma. - u.uiilio a· colonisa- 1 S. R. -'Sala das .sessües~ 4 ue setentbro 
ção nos E:;to.Llos do n01·te, ll.ssim::--.600:000$1J S95.:--111m·iano Rmnos.-Xm;ic1· do · ·valle.~ 
para. auxílio ás fundaqões tlE: n.uCleos coloniaes Caraciolv. · · · · · ; 
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~ r. r·u.:~'ã.o Lle um yt·edio ad~qu:J.c]O a adminiS· 
tl'>l <;~o do Corr .. ltJ F,~,!er:1.l e R~partiçlio d"oo, 
Tdt•gr:lplws n<•quelle E$tt,tlo . · 

Aforrt a. o i:'tríminnç[o in<l.r.ceit:.w e \ que a 
emendo. n. 10 propüc e o. suppl'c~si\c que 
tamlJc:m não eouvérn. u;< verlJa. d<'StlWlt.~:l t. 
!Josperk. ;.·i:~ de Pinluoirus. seguntll• quel' c\ 
emenda n. 11, o que Yi;;.~m as E:!menda~ f•l'O- · ~ . R.- Sala ll:.o~ se>s•iE>~. (; ch< ;;ctemh1·o de 
pc;:t~k; "· c;;t;~. ruhr·ic<t ê elovur· :ts c'm~i~·tl<>.t)ii€·.,; ].:;95 .- v~~·gn c rle . l/;;·.~u. -Ad.<tidcs •·'·· rj :!ci· 
pl'imiti v a~ ou moullbu as cond içt)e5" do a.u- /' O.'. - At:;'/t,s!·o d~ y,·(iiti!S,- E·b ... ml•.t Rc."'~·' · 
xilio estatx~le~;ido_ "-To.~trr .. - J.rytt'tanJ, r..\· ll!o<tle't')!/i"O.- .;.Y'e i,::rr .-
Pt·rwm·;~. :; tlO unencler :~s modiiica c-(·;es f[Ue n(lr.l:i!f?.!!!.~ Li'""· - !J ;,,,,,siv C.•:''Yt!ei;·o. ·- J't, . 

lhe pa.rP\!f-·m\:~ acceitt\Veis a. eomnt ii:sã.o al t.~r<! fc.:;Hi;w do:s ~',)~aH ltis .-:-i~'- '' to:.:. f.Jt:rt:[nt .. -z~·~~J'' . 
o seu pri::titlvo t m,k!.Llio e oiTer ece étn ~ui.·- ~üo p0l\(• a commí:;•üo accei ~ll' ~s P.11\ •: !l •1rJ.~ 
stit\liÇ<~o <Ú referidas emewlas de ns. i'' a ! -I 116 e li qtte deter~i!!:.ti H a~q uisic;ii ~ de p:·0c1.ios 
a. segun1w : 1 de:,-pc>:r.a. que ~c f'ü de P. ~e cH:Ye ~.1h:.r pr~.<en· 

. Depüis da,; l'alavl'~t.:> - Se1·vi~!V; di\"er;;os -I tem: ute. alem llc q uc a. ex perit:nl"ia ue~te 
<lrg<~·->e : 5u;()IA•::;i iJ<tr<.r. a. colo; ,!:;:.tc,:üo nacb - J P •. :·~l<_:u !;u· p"rcc<:: "~on>el l!a:> di! p!'el\~r;, !:·~ i;• 
1~ (\l de ]o.l :ltf.O Gro·-;&~. :w·.r; li:'P';). t: t.Jl~O ôi \IXi· 'i (I l'e;:;tlil"l: ,[., a :u;:_ur"~ ao uc• :.<t:quis it;ii.O cu 
ho a car!:•. um t!os Estado;; do 1-'al';l.n ii.,-Sar.w cr>HStt·ucc;ao ele e<aticic•s . 
C11t lm riua. <' R!o Gr,,n.;e •'•.> Sul. p:tra :~.•·t)Jon ! · 
S:.L~ão eu ;·.,:,!iCa; t . 2i."{ i: Q(li}:!-;, c~)mo r.tuxilirJ pa· i'. (~; 
ra. n. c.-.!n!liSaç::io e:.n·upé:~ nos E~r.:1 dos :io 
nort.e. ·"·'~""" mot:v!e 1 •:n·a p;ts.,agP.n~ •I c im
IDlg'l'ant es cootl'".ic.m!',o:; p~lns 1·elel'ir:oo:· f ..,. 
t ados c met.-'l.iie p:tm :t ruut!a;,:ii.o e lll<<nute l~ · 
ç;io düs nndeo.> culoniaes . 

. , .. nu1)i'icn. u. 5 : 

N . .16 

Accre;;('ente-se nnde con,·it;r . Pa~-a c:O!:C•:l'
tOS;; l'O!Jul'o;; n0 pt·e·\iu quu r•. l :nião l 'n'""~ 
na c i Li:~;!c de Carup:mhu, nu :·un. Tir:1.\iem.:s. 
e~hlli l\ llt~ 1Hnn~ , t; tlr~t :1 •-" llf.• l"nt1cc in! Ja ~ · ;'1. ~n1 1 : 
admin i:<rra~~o ;los cor~\'io~, !\1:< i(Hi:?fl!!O. 

:X. 19 

f ica n.utol'i~ado o governo n. adquiJ•ir· 11m Add.itini:-,-:\o !L 5 t.lo :trt. l"-depois <i: ;~ 
].JI.'etlio para l'uncciorw.r a reparti~üo J o co~·- 1 pô.l:Js las-couoiuc~i:í.o de. m:\l<~s-acc•·e::cente· 
reio geral da B<lhia, n.brin(lo pa.ra esse tim o , 'i'e : a~ matas d.c }iactú" para a cid:tde de 
preciso credito. i P <';:so <lt'l C:unarag-ibe e outm~ lom.lirh~·les do 

s; R."'"'.S~ln. t1as sessyes, 4 d~ setembro (:e [ n~rte do Esr.ado t1o :>ln.~·)as, serii:o expedid:c;; 
l89o.- ..:\clca.-F.·wlçlsco Sod•~e. -- Edv.arilo . (L q -q,atro em quatro d,as. 
Rar,~os. · _ li· S., 1~_. ...:.so.I~ ~as ,ses.sõ~s , ú de se<etem l)ro · 

. dt: 1t>9o.-Fe•na,,de., Lwu •. 
N . 17 .. I . . ' K. 21J 

: ocAd<l.itL\•o; _~Onde .convier~ }'ica.o go•erno , . - . 
, au torisa/lo :i. ·despendel' a te a . ·q uautio. ile·· .-~ü> ri>5 do :ll't; 1 ·~t.lepi>is das pala Vl'as 
400~00L;$, com a. aquisiç-ão do antig-o . m.er~~tlo 1! conducçà9 de malas. accresce:ite-~: t.lcve'.ldo 
de S . . ~oão, na ~pital d<J. Bahia , para- a. cou· a~ de Diamantiua, para as liull(l.S do extremo 
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;,;.ort<, '•e :.\li nas ser expedidas de dons em-~ de .J.n.ne~l'o 5C.l colle.ctor.es e 22 c:1rimbador:~ á 
d.ou; dias. proport;ao que va;;arem e elevadn. a, ;):;; a 

c::: r> _::;:~r.., <1..,, ~eo~-,, ,.. rle c:0 t·. 0 ,111,··) ,1e l'lütrin. d;)S surventes dessa. :~üt_ninistr:t(,'ãO e ". --' '·'' "" "":s - ---0~:::;, .) - -· . • c l L ' d D. + . G l . . ' . . 
1S9.5.-:1ía.ll)l)l Fl!tt/Citdu.-1'/icolimio ,fe ;)fa. I ~-' il'CecOI'W. ,er~ ! sup~l'lllill,OS, :;ets C<tnm
'1' ·•Ut, .. l.:, _r;.~ 1t01• -;'0 L'r·e~~-- 0 -Jn-; 1 ,,:. _

1 

b:wL>res JJa admnnstr:wao do uo Estado de 
'"' ............. LJ" ·• ·'"'' • _,,, -······ ,, P · 1 1 r r · ' - · 

l?or·les .h'"'iue:ro..-Piulo da Fo,;_,.,,ca.-Lr:o;'d :s. ·_ aUJOl e ~ ~\~a,,_,a_u. ':;;a;- ta~m ~-l~S ~eeventes 
'l?,.,,,.n_ C" ,,1, .. L 1 .

0 
,.,_ ,, • ·r1·c! .,, 1 des:;a aumm·'Sti':l<:<_Lo; rec.u_ ztdos a Oito a pro-

.:...··Ut J •- _•/t.( •. l .• •.,'j O'J(Lo. .. -1 .U.~O.It, .' .... .._. I(•. •( .. - _ - .,.... _ · ' · _ l •- • 
Siw7u ria Cnrilw .-LanrlH7-Jw dt: J[at;ul/, .. Tc.<. 

1 

P:•r,;ao _que v:.g::~rem os ea,rteE'O" c ;t a.um:,
-ilc·. · ,.- 1· ,~ 1 1 • p 1.:10 _ .1 .'11.".. ,,.0 •1. ;. _ 1 ·,, ... _ mstr:tÇ<tO de "\In ;.ruas; a.ugmen tada c_le ll: 680:;;., 
,.,z.r1 .~ '· ~~~;.;:_:_1~ ::,.0i1 . .' 1 .. ~ .' ~'.:::c.;,j1 :_1"~ ·_; 1;:_ 

1 
para. ;.rr_·atiíicaÇ"0e8 no maximo de 40 "/.. aos 

(..-(.(., . ..., ~i..'J(,,(~J. ,(·:.Jf..,(,/_) .t,.l•,•(,t;t:. •dtf t . _.'l d . l 
'l'clo -·\.1·-··o n..,,.1·to L· ., .. ,:.1 ., 1_,1,.1 •• : •• 1empregaL.OS o correiO coAma.zonas-au-
"~·· __ .. __ ... r~~· ;;;u"v-t~- ~~~j(c~ .... ,.t.;.- .. c .... ")__ 1 d - 000r--· , \' · 
Ca-i:IJ.z,y:nti.-C;;·los das ClauJas.-Ribc,>odcl'gmen_tatt:'l. ·c o:. cl:-;. a veroa:-. ·a~ltagens •z11 •• ·,r., -F···r"· J , .. :01• _j_ .. z- D ,, .: espee:1aes a. empregados; dimrntuth de 
-"l. '~~ ... "' ••• 

1
'"' • • ~ t..... ! Juu:OOOS ;:;, ver·h:t- Cow'.uc\·iio 1lc malas-

Est:ts ,)un.s emendas invadem at7.l·ihuir;.:Jcsl e elevath n. 60U:OU08 a dest,im:rla ;;, • objectos 
cxecut!Tas. llo exnediente e uwnsilio;; !1.-!7! :n:::;;;uuo. 

Si eliu.s russ,··m n.cceihs, fil'm:vlo o prcco-l D" -. ·c:;;'"' 1 0 
.. •"" ,t · 

dente de qu:: (\ Congresso er,tr·a1·ia na, det(:r- : ~, •. c.:?_mmr--,t~ ae -"Ço.ule!. 0· 
mina,~:·ilo ;io numerü de m<lta.~ 1\0 co:·reio p:.l.í'il h.uouca n. ti. 
cada. lo(~rtlhh~t.le~ CD~np1•ehende-se qne ~sta- :\" .. 24 
riamos :u.lministrimuo <L proposito 'k t('g-bhtr. 

Me:õmo qu0 n;;sim náo fo:;:;e. uito dever-iam r Ao n. G- Telegmphos- Accr·escente-se: 
ser <tcc -~c:t~ n.s om~;},_:as 1:1 e ;w, cu.)n. rejei~·iu 1 P<tr~1 }l:Jg-:.tmeJlto d:t suhYe!lt;ão aos conces_sio
n. commtsS<LO prvpue. , n;u·;os do l:a.!J:J teleg1·aplnco entre Par<t e 

A:nazonas. d;: accor-tlo com a lei n. 2000, de 
~'. 21 2 tl.e u.bril de lSfR>. ;t 17.125 . 

.. · .. ugment.:mdo n. Yer-',:1. com umtt dinrir. r1o S. R;-Sn!a das sess0os. lO de sot<.:m1Jro de 
2~.Dt~l'tt QS e:l .. np~·c·gn.dvs tla. a'ltnini:-:tra,;ão Uo.;.; 1 189~:-:-;f!(·:'-'/a It~~~J~~.~~-;:1-~·ancisco.~_1yole~·!tino 
oorr<:!OS du :·.~:p1:·ir.o Sauto. uara o n'-~ente do ~--'Sa J.-,::.,;r;w.-l•t.e.o 1 t;·es.-E.:,!t/0 Btl!íil. 

cm·reii) elo Cr:dweir-n de Ira1:emirim e par·a os -Gt!i;ricl Sal;;ado.-JI(!tt(;B"eei!m·.-Cm·Zos 
<:oge:rtes do COl'l'Cio de Sunt<L Leopolctina e Be- d~ _Yocaes.-Theotonio r.l:; Bri:o. 
ntwent•?.. A comtrlissão e fa.Ynra,el :~ esta emenda, 

S. R.-S:1.h. d~s se>svci!. lG de• :;:ete:nl.:ro de po:• ser lle le! d paa-nme-uto nelb con"'ignado. 
1·&!.15.-Gu! /,:.w Lo,·r:~o. · mas devendo n.s diil'c!t'enç-as de Ct'l.mlii·"' correr 

1'\:J.,: ,_..o 1n-,~rn ,tllcceit,a(,':to •1e~S<1. emen·\L pm· lll.Jr co>_lt:t d<! ~.Iim~~~rio '-ta Fuzr~nd.:~, convem 
cor:.l:r:.l.l'ia tto :.tl't. -111 do l'e;;ulameHtu t~us que Sl:Ja <1~i'lm rechgtda: 
correios. l S u hve;1ção na !i.'lrm_. :1 _!lo reiópcct.! v_o. con-

tr·:te:to; ao cabo sub-fluvw.I entre Belem e 
N '>~ 1 :.'I<1nàos, tlO Cltmbio de 27 \L 132:2~2::;~~2. 

Strppr-i!~Htm-sc do n. ;-,:do nr;;. I··-as p:tla-1 N. 25 . 
-vras-re.J uzirlo a oito o numero tie c;t:rteil·os 
d:t <1.cí.mini.,traçã.o Jc Alagt:.~ts. 

S. R.-S:lln rln.s scs5Gcs, Gele setembro de 
rsu:-,.-PI~,-,,wide.·; Li;;w. 

Onde convier: "\u~mentada 3. \'erb~ com 
uma diu.ria do 2$ para os empregados de 
eseriptol'Í.O t!n. suh-con tctdori~L dos celegTapllos 
que ror insta! latia na. capital do Espiriw So.nto; 

S P -~·1la d·t>: "-"""V"'S 16 •le "eiernh,·o de 
l89~ . ..:c;,;i;tiil0 :L;)~;;;,"' , ' ~ - . . 

E5UJ. emr::r:(ht estit t:'tnto qu:tnto pos:-:ii·el 
atten.dida pel:.1 que se segue da. comrrli~são 
qtte est;th~lr;e;e ::. l'cdn~çii.o de ctwtciros na 
a.clministra~ilo de /~.Lagt}as o': llropor•:iio n ue se Xü.o pód.e a commis:;;ii.o accoitar esta c meneia 
der·em va.gas. . • nii.o só porque os m_nprega.dus do esàiptorio 

Detxu.r- de reduzir não é possível desde oue ·siLo bem remunerados, como -por-quo os c~•.sos 
a Ullnlint~tra.çilo (le A!agdas tem 16 cuneii·os de gJ'atiíic·ação especialjàestt'w 1·egulados pelo 
-emquauio as da mesmu. ela.~se í'<Lzcm o ser: viço ar·t ~ 514 do reguh~mento dos i.elegr·aphos. 
com 7 uma c a. outra com G. 

N. · 26 
::\'. 23 . . 

A rubr1en. í}' - Telegra:pl10s - Accres-
A~ l'Ubl'ica. n. 5: · cen.te ... se: -"-E consiLlerad<J.sas sub-directorias 
ll.ed!ja-se as5im: l üos r.1isti·ictos elo Norte..:_1Iinas e Pün.1hy; 
~·-- Cori'e~os :-. Supprimidos na. ~tJ.rninis- S. R.-Sala das sessões, 14 de setembro de 

trn~:ao do D1strwto Federal e Estado do Rio l8!J5.-.:11·~h~w de Vasconcellos. 
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E' i D(l.~ceit,.,_ vel a cre:tç:ão da.s d nas ~ub-con· 
tadori.a~ que c:<h ememb. pro;:>õe. 

PelO' :u·l:. 3\JO do ~·egulamcnto dos tele· 
g·rnpllos ()~til o F'ou~r Executh·o autoris;J.<lo a 
crea!' stlí•-c•mtHdí.J!'iu.s :• prupot'<;ão que o sf'.r
Yiço fot· exigindD. 
. üsani.lo '1l'~~n.o.tiribuiç~ilo .iit o go>crno creou 

·~:no lU1l1"l tindo a. d~ Al:·q~·út'.l.:; e pede n~!ile ür .. 
çamento "'~rba 1l~wn. m·üs duas. 

Si (·S:tt etnenün. 1bs,-;e t..PPl'0'.'3.da. teriamos 
em um ~ó etano a, crellçilo tlu quatt·o 8:lb·coa
tadorin.~. 

A d~::.pczCt. n;to ú tã.l) })eG_nelTa e é udb..vcl 
ütnto "~~:m qu~, o govcn1o embor,, :mt,)risaltO 
ainüa n:il) :l ü~c-.ret·.Ju, nem a Rcpu.I'c;ç:;:;.u l)et·;,,l 
dos Tdt~;,;t·apuos s<;ntiu neces:;id.aJe rle re· 
clo.mo.l-a. 

N. 27 

tindo ~~eCberaba e passo.udo por S~uC\nna·. 
do Parnal1yb::~.. 

E't~ .. comHllss:to c:qlorou mais de 480 
J.:ilomeu·o~. iuuo ate a lêm de Sant'Ar:ma, 
mas foi dis~olvirl::t em 189?. uutra vez. DOI' 
f:.dt:t ÚC VC>I'O~l. . -

POl" ultimo o PoUur Execut:·~·o .nb-r4 :u cnl 
á1)rll •.L' auno finJ;J Uí~ Ct'e·' i to rh~ ~JS;);:JOn$ 
dos q:.1acs -~üll:UJO::; p~·t.ra ~~lial l;l. ; iH Cm·u~ It1Jà. 

Eaeommendado o matei'h l lbi·am iGü:\;'\.dos 
com 'rigor os tt~ab;~lh=)~: lU~\:" t r:ni!o o Trl bn
nal dP Cont~tscoasi.dero.Uo f:iUC ;:~·:ucl !~ · :::~·ecll:o 
n::o Yig.>ra mais, para,·am os tr·:l~dhos. ::a 
~noo. · 

Si nii.o ~~dei.~ vet·b;l par::!. Ct.Jn r. l;rn;-J !;:Í:)) .f1ca
r:io pel:1 r:cr:::eira -\-c~~ to,·lus n5 :-:~ .. :·n~~·.-,.:' :per ... 
,~ir1 üs e a.ss1nt irCII:'.lr~ att~ :"r. ~=(•l' I(Ü ;; ;.II) :l:l
rn:stt··atL •;n dl~ z;:1.sta.:· ~d ~~.;lii~L~ ~; ~~ ~:~~ 1\ --::~,t,JJ• 
;la linõw. se;n conse.:;uir con,:tt•uil-;t .. 

.A' 1lub~lie:t c:.. ! - acci·e~cente·S:! - Pa1·a :'\. !2~) 
acqu_i~t..·;To d\~ nnt pre·~io de~t.inütiÓ ú. ·1·e-
P:;!'tl•:;:r•. tlns telcgrapllos t~e Ilhcei(• -) Par:: con;;trncr;ii.o de novM Jin iJ:\, ie!e-
;3,"):~.HKJ~uuo._ •·· _ . l F~-u.~)1;.~:·~~~-·ra.u.gLne~He -a \+ei:1.i~t c~.i~n lU ct1~· 

S. lt..- :';L:~ das se~sues. 13 de setembro deJ3.JO.O .• ;:-; tUJ. 
1803.- C,q•r'u:" .f.)rgc.- F:;i·nu,~ú~r:~ LZnut.- S. R .. -$nltt. da~ Se.5sÜ~S. 10 "de ~e~~F:L~'Co du 
R(Jc/ut c.::~:r!./c((:i it ~ r - Octl~~,:a;to f..O?~i~eiro.-118~)5.-Gus!aco Tle.la$.-E:~h.:·:.nl 'J tl~ e !;;',;,'('·)';_:do. 
{lrlj,_ .~,u.i ,,' •. • UtJ~'·:·<r!. 

A Ctll : : rn iss;i o rrc:pnte, . a prcposito dest:~ X· 3J 
enlet:,~a. ~~!!I~ u;!o:j~_!!:.fJ. colr~·cni(-·nte clr.cr,:ta1· I . . ·· 
de;.r.~z:.> mt•:t :\~tpi~i;:iic·s de predlo~. nií.o só li Ftca creada. o. Yerba de "i0 :0')0o: l"t:'n :'uxi- · 
pç11'.:1 .. •. ~ :r, .. ··X:'.Ii!t·icn.da.e,1Jno .jú . • :liss~ t.":.ntet~tor- li~'!.I' r:..s oOra~·do prl:lon~<.une!'!t~".t d;;. 1inhn. t el13-
111\:n'tP. n:·q, · re~ommeacla tal meditl:1, como 1 g-l'llphic:t\ q lle parte d <t est::,;:io .\ bclHt,,() 
"Púl.l~ ttü :tin,~ :t qnü a~;:.inl !1~0fl~Sse. t~;.tr.;-;.-~c U.c t Püi't.{~!~:t. Es~~a.·1a. Cen ~r:tl ~~:~ Daili;.l. ~·; . .. ~-i. ~ L1· 
de~· ,c·:::\ p~:,t'· ·ita!HCI~~e aclii.lveL de Ca.:·ln1ulni1~~.., na m~1rg~m '.10 J:"lc S. Fr~ü;.-

• ~ ci:;:c:o. 
X. 2S ~ S; R.-S~l:"l. d~-S SiC'S~Ii €' ' · 13 , jc _~:'t.~:: ·,]~ ·:~r\') 

1t:.,9.).-Rr'Jr(-i .. ~ (/t~~$ L .... t (c.-F,·~:; "·r.'i Cij .~Ott.- t 'v' .~ 

A· rrll,:·it·n G::_ Tr.r~~gr-apllo~-Cont:t~~ucçJc- Vc--,~!nú:. rh: .:1-~·J·c ~~ .. - Pn rv.i1h · ,.~· ;:J; • ; :r. _~l-: c.:n"~ .
:tcc~·<:_:.~.;:(·Ut;·- --i~ ';l<L;~ l ;)t):UOO~ p:l.l' ;"t ~·~H!~~ttsão T ol.?nt in.o dr;s Sc:. ~·!LfJS .. -Dio. ,y:~ ~~J r· . .-~;·-: • ·· ,;;· i·, ~ -
do e.:..;t:J.~ ~~·:~~dl!J!~~ :tv cli.\ linha ü: ~c.:graphica tle '1'o;-;t u. . 
Cuy<!.bit :, Curu1nhit. 

X. 31 S. H .-S;üa Jas ~esúes. 4 de setembro de 
18~5 . --.1ft!j·i<~ ·· o 1-:.r...- ; 1:;,~ .-Xac: cj ;~ elo tt~~ua.-
Car~ 1cci·Jl •j. Onrlc convier : Fica crcrtd.:'~.o n r eph:t de 

· . . .,~, . , . ,,, ! GO :OOO$ ~l<wa um<t l irrl! tl tdP.;rr;ll•h,c:t tlc 
A. com , c• 1 ~'·": n.ccetta e~t..l e •.. enda e a s_c;-j :,ronillllos a P\creiJO')Olis. ~n;;san .. lo por Hom-

pat·a ;_ ti~s d·.:~ll(11~ lKil. $ L· tra.tnr. ~le :!nln._~~n!w, tint. .. ... . .. 
que e:S ~::t ear.;.~e~u~ a nlna COilliUL~~ao &Hl.Lii.a!~. 1 

conYinJo_ ~~!.~ ~on::;-equenc:u} •r.1.c te:~~lJ Ye1·b~; f S. R.-S[!.ln..d<'t~ .:.::es~0es. G ( ~C .:.,.· nn1~!'0 •le 
esu;;~llh 1 LlL,... lld05. - HeJ·,~~e·u:/; il(lu d~ ~l::_.,· ·t0,.::. -·)~ .. :~fio 

1> lin ila tole~rapi1ica de CnyalJá :i. C0rumb~' .t .-~~··mt,·s.-.·tloe,, de C(! stJ·o.-U ,·i.~a; l. âc Gotl
foi decret:Lo!>L ~urnu lt!lli.l. ne~e:;~i.l,\ 1e de orJ em I rc··t. 
t11ili ta.r. Tnki<l.la a p!'imelea Yez. pelo <T:l.(.:Hlo 
de [Jaconc. foJI'<lm , ... ~et·tos m:tts ·le wu ~alo-

:.metro~ .ic pie:.\• ''~ e pl'ep:\rad" esto. p:tr:t recc· 
"ber os po.:;tl)~ . Por f<•lt:t de verba P'Lrari1.m n~ 
sel'v.iços, ·perdendo-se .. tudo quanto esto.Y<J. 
fel.to. · 

Em 189Z m<mtlou-se nova comrnJ SSiLO p~ra 
constt·uir a a1csma. linha ; mas, jú. então P'tr-

~:.\.: rl1 br_ic.a. ()::_ .Tt=legr:lphos- n:1 rub~ica.
Gonst\·ucç:ücs - do. p t•opostn, ll \l P•xler oEx
ccutlvo. onde 1liz-estabelecimento~ de nov :.JS, 
linlia;:;, etc., inclua.,-sc: sendo 2ü:<.lriO . .;; para o 
pl'olougamento da linha. do Ma c· dU!e >k;anin. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 27/02/2015 15:55 - Página 18 de 29 

a par·tir de Angustura á cidade deLeopolciina, 
't:nas Gcrn.~:;, pu;;:an~lo p~;r Pot·to Novo do 
Cun!t:t. 

S. i~.- S<tla d::ts ;;essiies .. J do :>Qt'-·mhro ele 
l~~F'.-;- r; o,<çalr~s Ru .- .os.· 

,. "" • • • -->·) 

:~' l'Ul.Jric:t (i•. ::u.:t:l'('SCC!llC--~() : O 30:Ü~) i i,-.; 
]n.t'a a. continu:tçitu tb linllil t í.' legl'<lphic:t lie 
C;J.mpitnt Gra.ude :1. Calnceir<t:::, S .. Jo:\o, l3;~t<~
lhão e Pato5, no ,::;t:tdo da P;~t·\.!.lty i_,;l.. 

::.. R.- ~:ll :l d:•s ~e s~·-,es, '1 de ~ct~ltün·o 1le 
1:3~):1.- Silva J[a;·i~. - '[,·i, ;(la(IC. - c'u.;tf, ,_. 
Li .)/_-r; 

.\o n. G,..:.. TL•ieg-rapltos- aecr("'l'C'ute-~e 
Pat':'t a c . mclu:;;~L'J tb iittll:1 teleg!'<tpiri<:a onr.t·,, 
Blum<m.-w e L:1gcs, 0m S;tnt<t C«'tlwríu:\. 
:~5: u:): j~:fJO. 

S. R.- Saia ::~:15 s •: s,iJe~. l() t!e3et<"mbl'v ~.:e 
- 18~15 .,- P r,;!Lc;, lLUííi(I.~·.-Frw<cisco 1'oie11!útO. 
-E .. ,:.t:o Blt~.;L. 

N. :3í 

Ao n. G c·nde ~c diz -Telr.graphos-a.ccres
cente -~e: ficando o aovcrno antOl'!sado a 
cle~pen.:e;• .t·.~ sde.iil a. qu;tntia néct,!~S:Iria ate 
2:!:0:l;_;s com a c()ustrnc•;ã.o de uma linha. te
lrgmplli.;a da e:io.bde •1e Queluz ú. rlc Entre
Wos. <\cornp:1.nhnnüo \t e.stra•1a :le t'OLL•gem do 
P51.â<t(l. l:Olll Uffi[L e."r.aç:\.•) em s. Br<.LZ ue Su
a.~:::ully e :c qu:mtia de :~G:OOO.S com a con
stru,\::i.o ·'e Lltnl\ tinli n. t(~le~t-ai•hicn. ch cidade 
•'e :'l[::tria.IHl<l. ,·~, ci•.l:t<l0 d<J. Pontc··i\•)V:t. no es
tado de .\li nas Ger·ae:-;:. 

S. R.- Scd<t tia~ :>e.,si'ies.::; •leséteaün-o de 
lS?5.- é; :úti·úlL<5::.:- Lwufulol'!tli ,;<~ Jfag;!-
1•<"•:<.- L·~'""d .L·:iho.- J-;·;~ iJI3 :.':.- Ltn
''o(, i/~IJ c~t-::iUí'! ') .- JiuJ 1.~iCl Ft/ly:.'i! r.; ~·a. 

N. :38 

.\0 l1. <i :il:Ct'CSCC\1 te·sC : !O:IIOQs lXU'<J. con~ 
>trncç;:'w J.~ um:t linha. r.elegr·:tpllií::'l·ram São 
J'e,J ro di~ l l<l.b:tpoan<t e ot.tm par:L S. Jose 
•lo Cal•;:vl•). am'.as no estú.Jo uu Espírito 
Santo. 

S. lL-Sala. lh:.s scsstíes; (i rte sc::,(!tnbro de 
!89~> --T'""'l ?!l•:o J!o;·e: ra .- Ca/tli; lo Lorcto. 
- ..\{/r''!fí!l] .J ~' í1 f,0 J~. 

~- :Jf) 
.\.CCL'I'i>CCnte·Sil Ú. l'Ub!'ÍC:\ ()•, 80:000::; ym.l':'l. :\ 

c:.•:;:inuaç:1o da linha tcl'~;;r-aphk<t tiC C:n ias I .'..(."(:!'C'S<::er..te -se-:30:000.:; p:~•·:\ ;··s l i nll :~;;; te
pcl·u· · Valle .Jt:lpi<:tFú :~o do Tc~~.-1utin>, em k-!!'_ ,·· ''"' _l: i _'''~ de :--_ ·~ln ·_•_.:~ Leopoldin:t ús Yillas de 
t .~o:-:,,z, })<tS~a.nli\.1 pc:la. c;t:l,v.te de C;t:.·Ollll:\. Aii'·- •n~o Chudí" e Sa.ntu. Thet-c:z:t e .lc Ca-

:-:. . R.-- Sal:\. •hs :;es~üE:s . -1 ue setembro de clweir·o do lc:tp:: lnir-im ao c\legre. 
t;::;_(,_ - Cu.<tcmo \"c,·o.s- Edtw·:·(tr; de /Je,·- :;_ R.-:-;:>.ta •h<;:. ;:.e.ss.\ies. Gd~ S~\L·.~mhro de · 

; ;/g; ;;,--:;,::·t~-~~~! ~~;~ :i-;;;~~:~ci;w .- I.u i:. Do- l8~ 1:S.-t:,r/d::w Lm·ew.-Torqua:o Jiore:r"-

.-l.o n. 6-Telt>.gt·apl11:is- A' l'Ltl~rica- Cou
!;tr·ucçõe;;-,\.cct·c~ccme-se:-Deduzi•ln. a qua.n
tí~. neces5a.r·ü1 par·a. inicia.r· <t Iig;_-;çi'í.o ua cida
d8 da. Fort;tlez<t com Ouricury ( lin!Ht centr:tl 
<l(! Pet'n::unbuco), pa.~sando pel0 Grato e a p!'O
Yei cn,ndo o:; postes tele.:::·raphicos dn, e.~w.da 
üe rer-ro t1e Baturité. Segunda. - ligaçü.ú r.le 
Sobr-al ú. cidtttle lmritímtt ele Ac~rahú. apl'o
veitando o:; postes telegraphicos da. e;:;trt~ll<t 
de re1·r_o elo ::iobr-a.l atu}.lass<tpé eac~oit:>.Jl!1o o 
otr<~rec1mento de ca.sn. e postes. que <LO l'vlinis
tetio da Via\;ão tez a. iYiuuicip;üitbde de Aca.-
rallú--- 20:0UO$. · · 

S;R.-Sala das sessões. 14 -de setembro de 
1805.:......., Jo<d B~~ila'lua_.:_ llde{ansó Liú-w:~
(";onçalo de Lagos.- Tltoma:; Ca·~;ctlcan!i.
-Fl·edcí·ico B01·ges ~-ToJ·1·es PortttgiJ.l.- Fran
cisco Benevolo.-Noyueira PaúJ.;~gv.á. 

?\. :10 

A· rubl'ic:t ô-Tcle;l.1'[Lt1hos-accrescente-se 
-e tle -lO:•JIJ!)$, par·<t a consü·ucçfto de um 
r:~mal teiegl'a.pil íco que pa.r·tinc!o r_! c B<tl'l':l.S, 
JJO Piaui;y, rá ú ci r~ade do Brejo, no Mn.
r:1tlllti.o. 

S. R.-s:~h 1lns sessGe,:, 14 rle sett'mhro de 
1805.-('Jori.<tino Cru~.-Etlum·do rlc Ben·cdo. 
-G · - ~ -~!r.n;o 'FetCL<:- n t;eiros.- L t!i:: Do.iiin
~/I'CS.-Costa flr;drigues. 

Ao ~ c,n do a.rt. 1•' - accrescente-se -
80: O:JO$ pa"ra construcção de ramaes tete
gr:tpücos que liguém álin1la geral os mu~ 
nicipiós de Valença, •. Piccis~ .Taicó~ S.- Ray
mundo Nonato e S. João do Piauliy. 

S. }L-Sala das sessões, 13 de setembro de 
1895.-.Anisio ele Aln·cu. · 
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SE SSÃO E:U 7 DE OCT{.;3ltú DE 1895 207 

~- 42 ficou que alguma~ .i:"t foram acceita~ no or·r•a
•nan :>') r!:;:·~·tlle~O!ltT'ilS (;Si.<-Lü -~L~i)t.h ~ CDJJSt1'U idas 

Onde com·:er- 151"l:OOcr.:; para rr.mtru::ç<1o por ini•:iatiqJ. da Rep:\r·U·fí.o Gel'.Ü dn; TeLe
•1os tl'.tÚ:l [hOS ([Oi; r·a.ll\n.e> tt~[ c•gr:lpl\:c0S do ;;rV.(ll\0~ . ~Pn•lO •1U:l;i. to<J:\S ele Utill•\lolé C 
Piau )JY. ,·o :a dos no ul timu Ol'('::.men to e D:l!'<t cun ,-~Jmel.!.<!l<t p::.ra a :·de ge!~1 l :t cc::;;L:·n i r . 
:üten<ler :i. comtruc<;lio do:; r-amaes ue ·va- \ . Por hso ::. t:n:nmí,s;i.o, :'t ._PO.!'i,c a!~ ll !lS ~·a-
lc:wa. e Picos .· •:'>te<: <Jne 1-epuca .u~~· ·a ·. emente~ e n.<lí~·.-eis, 

· · ') .:: 1 1 . .. ~ . -. ~ . - c: ::. , ~ · , acce: to. tt:-:=- llnha;;; tn ~1:..:·adas . 
;:.. I~.-... a a ( ,1~ ses~v~,, [·1 d.e .etc.mrJl" f.C \ \'·\" ··(l;'ll l .1 .. "IU't t• t í" S ·[>r o ·o· ·.a· - .1 

1 895.-:\r!hu~· de rt P (. ") ( l1 fo~ .l . .:: l ' I ~ ~ . ' • .. . .. • :) ( ... lJ~"L'~t (;LluO. 
<>~h. c. " l tllllil ll:ÍO ;;~ h:t,f•!;LIIt_ e n1 •ll':;ament". -: q ~er 
. .

3 
:\} •1>!'0 :~lln ,~no::= crn ln,u t•,j:$ c~ros, ~end;, ·~: : . .:!~e -

.:\· .J, l'.l•.ia,; em Lli1S C · 't::Jin ut;~ s em Otlfr .. ~ , . rr(lo 
_ . r con ,-ém :~ e>pediic~ (.'ito :lc \"Cl·ba • !U~ a m :ti01' 

A_ ruhrtcr:. - T~l.('::;r:tpl ros -ac~re!ôe<'l1_t.e-~c : \ _p.t:·t·~ .! r·~ikt$ e:n~,,.,.a;. p:·. •piíc. mne~ ~ .!.e"e 
-:--Ftc:t t'<' ,;c:tl.lelt:clua. a v~r-b:~ de 50 :001::-;_ Cl)' !· 'll'l<n-:a•. cümo a nt ::• nli5~i'tO a.·~cit;, n -.-~ 1 1J:\ de 
st;\nte rio fl:·;;n.mentu n g·ente: !J:tr:t m!'l•~ l lilkt , t·onst~·uc<;:'lo . dc!x:tn::o , prn·t!m. qut! :1. (~r la 
euirc :tS etdatles .te -l<tt.Hl.at·t~. em )lm~ts 0e·l ~er,· : •.•O ,:e :<pplique •'!U<ll1tO a execuçiio mv.~
r:tes e ::coa.,.e , t'o , na Halwt, ligando-se :1 n ll:1 , tl'll.l' neccs;;a.r·!o e possh·et. 
do Capnn Gros:;o. \ Coan'-rn, to.mbtH• . nci.o prej~t•Ucal' n. mui· 

s- n. -Sala •lns S0SsGcs. 19 de setembro de t iplicn . .;-:: o r! e li os na~ lin:l.lS gel':tes. ' i li e rnn.is 
iSQ5._:.U. I!dolpho Cc:.drt;io>- n oi!('(tlt:t•s JlmóltJs: ~ r t:n•-'ew ~ .:;ü.cr.<le- la,üo~· i;ner~::;sc ]l::.t'.'l t (nlo;; 
- Ol e:F:.,·i.IJ Jluâel.-.:lfr.::n.oet 1T ~~. f. rt 'JiKio ~--Pf1- os <:'.~~-n.do:::. e parn. u:-: gl',uH!cs (5P ! 1. tro~ .de. popu~ 
J'ttis'l ·c ~:·a-Jlt:. l>r! i .-Lco>t.cl 1;-ilho .'-l:..lt:uro 8 9 - , laç-:\.o. !·<~~ula.ndu aiérn tH~sn o ~l:.1•v!ç.v :1e n~odl") 
t~J:Í• O . -- _l·f.~; ·, (~ : JM;li~, · .... -.4.l·n~~~ir la . Go'i-.1e.c: ~- I ~:t.le ~e: n~:(~a~ n.:t.~ .. ~ , ~~!ais ~:JO: ;-;lvel.:-:- ,Jc ~l .. Ui'C~t~e~ .. 
D <>:rhrlpl u:; d~ J[ afw!h• •e> .-Ca.•-~"-lho JJ•mr" " . \ ~:: •<1. "" ll.llFt' J·t : •n Cüll:>t.: uc();ío c CJ ue o~ e~
- .Jo,in L~~i=._-Lu!~Dcl.<i . -:-O?!rl1;iaiw de !M~o,. 1 ~i~OS (~~a~t01?•?5S,~Ye,). ~m>:tll em ns li:J!J<~ S qlle _ 
_ p,_,;·,~,; ,.,, r:,s J!n><t~ >le'vo. - Tosta. - Dt•J>·••ts:<• 1•0H:m I.l!,,,at .. t> . t ... . ou ua-do art. ll- ,_o -re· 
Ctn-~~ ·~ ··Íl"t'- - 1~- ;·a.,lcisê.-, Sodni -~l~o:lr~!litCs · L~- 1 g;!h.\m.e~L tO dus te!egt·apilos , cotnn j :i t:!.ig"..ln.S 
·;;w . - Su" to.:; Pci·,·im".--~Tolim tiHO tl ri.~ Saa:''-" ·l ·tccm te;lt,, . . 
-·Ed~~.:rdo Ra111os:- .i!ll!!a Mtu:lta·1o.- ~.~~; .. g,,{' , "':~t~cu:.lcad0 a. csL~~s · .r~·zõ~s. a: r:o ~nmis~fi.o 
de "tiw~ ·~. -.Tosri r,7.1nrio . -Xog1~c i1· rt Pr:.1·o.· ! l1l'OJ'"e ~~ ue. em sub3tlli.nr;t:o _as ~m~nd:\S t.l e ::!9 
;;a;-;<··;.·- IA:;;um;; i<.;· r; otlo(;-cdu .- 1'<~·.-e!m / ;t ·1J. :::e.]a <lpp!'üv<lua. a s~::gw:!tc: 
Pi,·c ..: .- C,o~~(:;lf;.HL- .. '~-eh:c.. . i X a t:Olb.tgaa.c:~o .~- E~t~t.1Jelet.:1!Hent~ ~ ~ e :-.ova.s 

t:nlms-,\i;;;:-~c : 
f.l[:lva,ia t~ 700:00r):i; p;wa:-êin onl<om ll e pre· 

~\.o n. G-- : {cr·encin-mu lt.ipli<:~\~to das lin iln.s j:er.-,es, 
~; rcl'?.:~centr.-;:.c-an;rnH:n ta.1a, a con~ig-n g<;'~Co , C,~~n~~nn;~~:):o .tl.u.~ ~ i~ i~.as el?. ~ot:scrU<::\;'k· e iui

dea5:()r li~ para. c:on stt·ucç.ão de raltlaes ~le- · (;"L,,Lo ,,,. tw • ,ts 111. .1 .... s . . oo.,cr"V,~tlo o 3T·T._. 11 
gl':tph ic:o~ que liguem a \:illa de C:Jncll:\S · ;1.! <~o rt;f!'nln mentu <' comprellf:!!dldas 11$ lm!w.s 
ri o Ypiran ••a. a cidaôe U(l Palmeira à Vi lia de I •:;t:- .• !tti: l.l :~.J~ Pm·t~· !l:l. a Ca.l·ll1lla.uha ; Goyuz 
Entre·Rir•s. ·c a flwto.!ezu. da Barm Llc Pa.l.'"- 1 '; P::re:lop<m; ; .-\n~nsr.um a _ Lr.orolrln;a e 
nt.;::ui à ;ià:t.de d0 mesmo nome, no estado ji :··rco ~ · n~r· 5lo 

1 
~-un.::: ; _ C•~mpma ":•:nr~,;~ a 

do P;u·a.na. Camtcurn:s. :-- . -- "~t ·J - B.~ r.c! LMQ e P.n o, , Blu -
~ , , . _ ,.. . . . . ! mennu :~ L<\;;~s . s . . Jo:oqu:m e ComrJOs -:-\o~os 

~"'; . I' . -:::nl:l. da_s ses~o:>: , lti de s~~eml;ro uc , pot· Corytib:'tnO.<: Ca.-...:ias a Carohl.'!.: . .Fo!·ta-
1SP<>._-"lle•1CI!!' &u:>l'"''"~s· -:-;J?nt.s • lto d,. L H:;. I Iez..1. :c ~xú; Sourttl a Aca.rtthú; Que-luz: a 
- La,nenlia Lins . - At-nzulca 1 m·,·cs. l Emre-Rio~ ; ~larianna. a Pon te Kov:l. ;· São 

. x 45 j Etl.u;H'I!O a s . JosiJ do Cttl(ado por liom .Te>!u~; 
• : 

1 
Sanr,a_ L~op<; : (tina t\ All'omo qlauJio ; lh rras 

A' ~-ulrri~a. 6-TeiegraphOs-a.ccre::ccntc-se ~ t1. .Fll'<'JO; _A !1'-:trant:e a Lcop:Jld t~ ;L por Octras, 
-e de 40:oOn~ para. a construc('~\o •ie :.lm i Pwo.s . . J;~wo~ ~uz·zcury ; J~azen·o a._.Jan uaria, 
-~m~l ~elt>gr:>})l~co 9~1e. pa1•i.tn~o de Angico3!' Com:ha:; a \ pm.tnga e Assu a Ga.lco. 
v-a tl ctdat.le . de· Catco. no R~o Gr:\nde do . .. . ·. . . 
Norte. ·· : _ · · · , · . _. · · N _ 46 · ' . · 

.. .. s·. R.-Sala das sessões, 6 de :setembro de I .. ·.. . -·. - . . . . . 
1895,--::;l vgusto :"ie~~ro.-Jm1q·H~iri.t A.yrcs.-1 · X r{thrica n . 6--"-0ffioina: · · . 
l[ra •• clsco GurgeL -:-:'.l avares d~ Lyra·; · · - ~·- ·· ;--::-- --. · · : ·" -·- .· .. ~ -',' --.- · .... , ... . ' ... ,, .. · .. .-. . . 
· · '·· ., . · .· ·· . . .. . _ ; ·. ·· ' · ' . "'\ CCI.'~.scente-se'--:H:040.$ para augmento de 
Em~ndas _de ns: 29 tt 4;;> ~. . ·· •· ·. . ·· · . ·, operu10s, seu do Z de l~ cln.sse, 2 de 2u, 2 de 

, ._·A commtssã.o examinou uma por uma. as! ~- · , 4 .de A:o e 4. apl'endiies . . . · 
lmha.s nssignadas na.s emendas acima, e veri- l · D_a commissão de· oi·ça.meuto. 

1\ . . H 
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Rnbricu n, .7: 

N. 47 

Accresr.ente-se - Im.pressiio 
:Brazil. ,lQ:OOOSOOO. 

D~t commissão de orçamento. 
Rubrica. n. 8: 

Rubrica n. lO : 

Ao n. 11- Estrada Centt·<1l de Pernn.m~ 
buco- Sub5ritua.-se:- e supprimirla a des
T.Í!!ltlh a. e~t1.1d•.1s e :projectos de Ahtg-ôa.s de 
B:Lixo a vm~ Bel la.- -pelo segulnte-e sendo 
r·~ estudo;; r. :·evi::iio do traçauo da Victoria a 
BonitO e Vi!la Baila, feitos sem a.ugmeuto de 

N. 8-Estrarla de Fe!·ri) de S(•bral-accrb- I vé1·bus. nus termos dn. tabelht. 
cente-se-Pal'a continn:~r os C'St1ldOs cio lll'O"I S. R.-Sala das SCSSt)e:::. c! de seteml.ll'O de 
lon~,ra.n:_<:nttJ da Estraüa tle Fel'ro de Soi.n~g.l-- lS9"5.-JJe,/c:;·os_ e :llúuq,,él·'lare.-.1figuet_ Pe7:-:-
40:0UO::;d00. - nt.!út!nr~'o.-Pa,:l;·a de L!Ji"rt .- Cvi·nel~o aa 

s. R.-Sa\n. das se~sl"•es, l-l de setemb1·o de! Funôcca .-.il!arcioailo Lins.-L~( ::. de .l.ndra-
1895.-.lc.sc R~; -ciltYJ!W .- Iltlc(o;t so L~IW!.-1 rle .-CI)cllw Cintra. 
·Gonçalo de Lngos . - 'l"íroliW:; r:aralr:.a.nl,i.- P.::l:1.s rnziíos qU<} 1leu nn. exposiç~"io que
F1·càcrico Borges. -:1'on:c-~ Po:·tu~::ttl. 7h·crn-1 acom}xt.nhou sn:t. pr·op. •sta, ;1 co:nmiss:i o mau
cisco Bencrofo.- l-.o~:wJ:n: Pr.·ra;, a_r;wt, I tem a. suppr.e;:são que esta emenda quer an-. 

zmll>ll'. Cumpre notar que fi.tzeml0 e~ta sup-
. )<. -l~· pl'es~iio, a. com missão augmentou as ve1·b<:ts · · . . · . .. . . I retath·,,s :i. construc~ão,casa;; de o. perarios, 

. , _ ,• - •. , ..• a· it·:l· .::·" ~. et?·• e!eva:1do o orr;<lmeato dosta_ estra~a, 
. _A rtuirl~.:<-, n. ~- • -t~1 ':;n.~~;, .. c.:::a ~ .. ~oluon." 1 alem d.o p1•oposto pelo Pode1· Ex:ecutlYO. S1 a, 

ç'ao com a cpar;; ta d~ ~O·· .O. I ..• P·•\ "' 0 pw-, emenda rosse :.cceit:.t. e a commlssão pede que 
long?-mento da. ~~traüa t..l~ F~rr? ' ~ So~;·,tl.l :::t>ja 1·ejeitada. fica::-iam de . pe os augmentos 
c~a. .~~lc~acle c~ I~u._nu C?_e~r~1: a a e T .lerezma., que:-~..· c:"om~1issilo i)!.'Opoz. cahi?d? no entu.nto, 
cap1t<1t do e::;,ac.o ao Pw.ul.: · <ts rcüucçues que lhe :verm1 ttnam aquelles 

s. R.:-Saltl. das sessões, _l i de _s0t('!}lhr~ de I augmemos. 
1895;-.-"i·o!JLI.e::·n Panr; !((!/1!'~.- /-' :;·cs l'c,T,•:;·,_, , H.ubrica 11. 12 : 
-A:·th•n· de l · asco;lceltvs. 

A commiss~.o. J(~ :tcem·do com :1, lW0}11•sta do 
Poder Executivo. julga rJLW niio eonvém en
cetar agor<l. o prolong;:tmento da. Estt•:tth lle 
Ferro do Sobral,' embot•a, :;e deva, Ülí:ei-o m:ti;; 
ta1·de. logo que as L:U:1ui<.;.üe3 p~rmi tt<tm cc•H
cede:· · v-erba com a qual, de rac:r.n, :;e poss:·\ 
fazer :tlg-tmrtr3.bai!:o lle ]Jt•o!ong.J.ment'.l, o 
que niTo succ:lde1·á com a con~:i g- n:1,_•üo de y,~r
bas rcl:üi \'O.mente illSÍ!!ni lica n tes. 

Recn"a, por is~o. :ts-ememla.s ns. 4S c -10. 
·Rubt'ic::. n. 9: 

N. 30 

Estrad:::. de Fe1·ro c~. e Batm·ité :-accrcse:cn
te-se- Para pag-amcnt:; de m:1.teriacs (en
commen.dn.dos e parto já recebida, sogunuo 
ínlurmaQõcs of!lc[aes): 4QO:OGO.SQOO . 

N. 52 

A" raorie:1 12-dign.-se: Estra..lé1. de Ferro
Central t.1:L Parabvb~t do Not·te-elev:.t·.l a. a 
;)llú:OO;J.~ a. c'msiguaç::to pt r;t. a cons\.rncçã.c 
do ·ra.ma.l tle .11Iall.lu:rúaCt1.lllninn. G1·:u1de; a 
50D:000.'; 11ara cons:J..ucção do· r·amalde G-ua.
rabira a. ::\o\-<1. c,·uz, e m:.mtit.la.s as cunsigua
ç,.)es para o r:1mal do Hat:J.litiio. 

S. IL-Sn.ra. elas ses:;;C.cs, -1 de si:cmtro de 
1805.-S~im :Ha.1·::; .-T;·incla,lc. -Coelho L:s
!Joc~.-"·\.!~!Jl.!s:·o S.:Ge;·o.-.hOHJUCii·a ..:lyrcs.
E;·anâsco (ht;·gal.-Tm;a;·cs de L!Ji·a. 

A commi:;:siio vão põde acccita.r a clev-n.r;ão 
de verbn. proposta ucsta. eml;:néb, IKW já ter 
em su;:. propo;;ta feito os ;~uo;mentus possí
veis e necosSíLl'ÍOS. Convem noca1· que. no 

S. R.-S::da. das sessões. 10 de setembro de a.nno corrente as sobra-s daverba- Emprei-
1895.-Jo.<e Bcvi.lt'q lra.- Ilrl ..:(o;t>o Li;{w.- tad.a, nestes ramaes, serão tiio a.vultadas que 
Goí1ç!do de·. L~!gos.-l·l·e(lc,·ic·YBo;·gcs.-To;·- o p;:opeio eagenheil'o-chefe .dc:>t:L. estrada 
,·es . Po;·!n_r;a!.-Ftanc{.~c o Benc~:olo .-Tho,iw::; propoz n.o Executivo e este ao Congresso que 
Cépç,/.ci:nti:---: · :;~ - · . . .. . .. . . :OJ.·;l.drninistt·açU.o cc.ntr:().l, -p~Ü'(l., a qual oo~ç<l"".·· 

A. commi:Ísã.o a ceei t-a. estaernenda por estar .. In~nt? não consignou verbn,, fosse -paga. :petas 
ollicia.lm•3nte ülformada. que .· ~a qua.n tia pro-~rewrlda.s sobras· . . . .•. . . · 
posta ·é neces. sa.rin. · pa.l'a occ:orr;er . • a.c· paga- . A. commi.ssão })l'Opüe que esta emenda sej:1 
mento de mll.tel·ial c:ontractado. reJeitada. , 
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N. 53 X. 5f) 

Ao 11. 12 do a.l't. 1 "- accres(;ente-se: com os 
estudo;; do ramal 110 Guarabü·lt até BD.tutn~i
r::..s, a.U: 60:0>10$'JO(I. 

A' rubt•ica 20:-Su;·,prim:H e- send., entre
gue~ os ser> i ç.os ne lia ~nu nH·r:vlos cto D b u· I c to 
federal . 

l d 1 S. R.- Saht da.s Séssves, 1-1 de sete; abro de 
, S. R. - ::><'lla (as sessi)es, 4 e setem !l'o l t:95. -Linsd1: r ,l.,cna('dlas . 
(\c l i3!.i5 . -T~iwl~de .-Coelho Li>vo.~ .-s:r,(~ . 
. l[.·;·i· 1 .\lt-•;1 (\Q:; :iCl'\· içns de aha~i:e.::iment.:. <h· ~,,_;·;1a 
• :. ".'. . • , ... , . • , ; 1. 1 e '.'l.lti'OS 1:1:m•.!n r·st.:l emen<.l:1 c :Hre;<al' ~··:Ois-
. _E .:1,1 ,11." u.n 1·•):11 ~ c:.t.~tda.l. (J.tl!ll:•·') t~t•;'J 1 t ,·;c;-:, l'eo1er:<l :t Es~,· :•.d n. •le Fen·o do 1~1•J ,lo 
,tCOlbd ha q ue 1.-t·.> ~c c.colh,t e,l.~ ,nome.! ,o ú u ro . IJ:l.r:t 1-erl' r o:· a;,onoelha:· ~tHt r •'.lc,içã-J 
p~ra_<lecl•et.ar n~~·.a~ obras . Por 1~>o, :t com- u ii.o <::wCI!e ;1 cvmmi:;.>~0 J.c •:;,;phnn.r ar;!U· 
m1~~ao pede a re.]eJçao desta emendfl. · ment·1~ . ,\ C:\ilmra ;;•;a.!iar:i. de.-idamem:e. :<;: 

Rubt·i·n n . l<: inl:r•:n·.•nien\'i:ts de 5emellw.n te do:v;~lü . A 
E~tl'<l. '.b do RiD 1lu 0: :1·o .niio te m ab:<oln•.a 

N. 54 m~r~te c::tract ·~r niunil!ij'Jtl.l ·r. t:1.nto é: h')je u~n 
comr,tement.odo n.h,;sr{!cimento uoagwt q uanw 
púdc vir n se1· nm:1. linha (I.UXHi;u· da. \.entra! 

- A· t:\~rlia 17 - E't i'aAla <1.,, Ferro de do Bl\\Zil. No nu.:: t c•c t :1•) tc!•astccimen<o de 
Porto All'g"l''' n Uru~nayanr.. - a,~c,·c~c<'n- n;;n~.. n.in: 1:·1. que a ••mr.mth ftJ>Se ju ~tifw:ul:l 
t e·se n:t l'Ul;l·it:t - Vi:t pernmnenr~ .;.... na , em l:•ri:ltipw; · :iét·ia e:J.,o de rdl•~c : ir n;t re
vel·k~ pe.;.:;oat .:-l~:448$!2ú-n:~ ,-e;·ba. m:ueriall ~V>Jh:li >i!i•tarle rlc t r:t n,[ei·ir ng:orr. e::i.e S1i l' · 
-14:4f>O::--::.r; -a~l ·:er·hi enculnmc:Hl •• s JE- ";<tt~·l "~·;·.> tilo ~ uer l):-i'> qu::.utv <h;li(!;J.uu dü Dbt:·icto 
rín.l, tl'a.ti);n '' lo<:o:tlO~fo o . :!llfJ:· :OG:;- na Ye1·i·:1.1 Fr·d(·ral qu el e,t ,': lti<:tanclo coxa t! inlcu l,.httles 
p:·olon!!arnento d:J T:1r1ua r~ n. Pol'to .\Ieg-1'<', finan~ê1rus tão se1·ir.s. 
:256:387;-;·)l ,ú. I A comm:s~:'io r~pete o p~,ti<lo i •:J.ro. que .,eyt 

S. l't.·-:S,t!o. t!:ts sc~s,)c:; , 0 de ~etcm b~·o de Y'P.f':l l •n. ·:u:sta euwt. •h . 
1895. -.-l!!•~'i'l· ·~ Bm·bO$•i. -Jf..D'{'!II E.<ro/){~..- . N --
- Fon.(e .. ·fl r,.:~ : ,,,, , .. titJ~.- \!ictoJ•ino .:.1lt)~7t;Ji'ro.- L · O I 

,lj;pa;-ici,; Jlct i'i~;l st .'.;.... ~r~s;,asia ·w · rív A.l!•ii :· A' t'ti!;l' ica n. 2: 1-Dcmon~b·açii.o n. •>: 
11'c;··j"~ · _.;_u g-mente-se de 100:000$. 1•:u·a acqui~i<;:lü 

Parece que tl ... \·e ;;(,1' acceitavel esta emenüu, c canui:;;;t<,••lo tk nuvo:> m:manci<.es e <.lim:
porque n:t~ dna>' pr·imciras consignaçi:ies se nu:l·~e de 50 : il!)~J::; n<t <:onsif;n:~'il.o Jl:u·a de.~
hurmoni~n com o -;.•egulamcnto . ultimamente <l.iWOpriaç;"io o!c tc:-rcno.;, e tc . ; somm;tndo. 
õ\IJ!li"•JYlillO ,,~:a c~wl:J.l'il c com o Ol'~<tmento G·~n : uO:·SO:JO. 
da. estr:-.ün: ;;ugm<:ni:a na. conslg-naç·ão pam D:t commi s:>iío de Üi'Çtú11eato. 
Clléül1llUl; !H.ltl. l[Q ·~w.:;erial. como e .!e llOt:e>si- Rubrieil D. ~l; 
dade ~,,,,. r::b t ~·t• c;;;::~, ~strada recellidil o m:t-
tel'ia.l que p:1:'ill' l!:l fl,r;l CllC'O!llmenun.do,c jlOl' 
tllt imO el:'o;-;t \'erh:l p:Ll'~• O pro}O:Jg;unetltO ue 
Taquar·y a Portú "\le;;1•e c;;:a a quantia o··
çada p:lr:t as •Le,;::·ez.;\S ,IE• dcsa1n·o:)rinçues p:ir, 
<t e;;raçã.o c<:n tl':\11.! i::sc::il:oçC.es em P~rto -~le
gre, que :;;111 Yt\m seja.m fei w.s tle;c.le jit, ~lill' 
pena de ele\·a~ão 'lc .:usk •. · 

Rubrica n :!0: 

N. 55 

ElL·ve-S(':::. verba d<t dn wnstl'açiio n. 3 tia. 
l'C5l1_ect!va tabelll\ - ru br-ic:t. 20, a 150:840$ 
p:\m conce~~ão dt-. ~ratific:tç.ilo do: . . 30.S aos 
g-uardas· ·lo abasteciznento de agu<;.. 

. S. R. - Sala da< sesslies, LO de setembro de 
1895, - Th!í:w: ; Dcl(ino. - Jo.<l] Caí·l~s .-.l,;ie

. 7jc;o qe_ JI(!~to;;~Q:;crt ;: G.rJd.oy.;,-(:{)e!ho.Ciim'a 
.;..;,Lir1i de V<i~c.àizi:i:Uói. ··· · · ·· - · ·· ·. · 

.A ~Oiu:ni ::;:<ão ac~eita. a '}[e-.'ação., proposta 
nestJ. eme:1J.:L : · : ·. · · 

Cama r~ \" . .;_, l 

Ao n. :? l - Obras r._,. !et·a~;; no;; E:sti:vio5- ae
Cl"C>éente-se : P:~~a CliUdusiio diL. e;trM\:1. 
D. F:·;t,!dsc:~;em Sanw. C:ll!i::.r ina, 50 :(11)0~')()(1, 

S. R.-Sal:~ d:ts se>~~.ie:;. 19 de setembl'ú d~ 
I S05 .-i'<w:<~ Rt.''''"··'· -J·~·<u>cis~o T ol.:Hti,r'.l . 
-·En~i{io Blui~ ~ . 

A c·omrni~ií.o é contml'ia em ~ua maiori;l., a 
estaeme11J:>. p.:-rqne. embom ~e tmte de nmo. 
c~tr~U.n. m" n•.h da C0!1Struit· outr'ortt . pela 
União. nilo mnis a e>üt, m:ts no respectí>o 
estudo deve caber stt•t conclusão e custeio, 
convin•h) not:U' que a s~r considera•Ja .. esrr:l.· 
tP.gica., deveri:t ella set• cont(~mplado. no Ol'~a
roei1to d:t guel'r,t e n:io neste . 

:\,59 

. 'Aon: ::zt ·.;.':.Accréscente,se;_'Para .. coustru~ 
·cçãu tle lima poufe üo rio Pa.rrin.ilyba . . no 
lozut· m:t Í$ . cotn:eniente. entre a fóz do rio .. 
Corumbá e o pó r to de Santa IUtn. do P~t!!l~~c.:-: 

::. 
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lrvba, na direccão da cidade de S. Pedro de I 
Uherabinha do estado de Minas, à Cidade de 
t.Iorriuhos no de Goyaz, 200:000$000. 

S. R.-Sala aas sessões, 4 de setembro de 
1895. - Hennenegildo de .Moraes.- Ooidio 
Ain-antes.-Ah:;cs de Cast1·o.-Utbano de Gou
veia. 

N. 60 

Onde convier:-E' o Poder Executivo auto· 
risado a despender no presente exercício a 
quantia de 200:000$ com a constr-ucçã.o de 
uma ponte que ligue Therezina., capital do 
Piauby, à villa das Flores, no Mara.r:hã.o. 

S. R.-Sala das sessões, 14 (le setembro de 
1895.-.·h·thur ele YasconceUos. 

N. 63 

Ao § 21 do art. 1°:-accrescente-se 90:000S 
para a continuação do serviço de desobstru:. 
cção e, melhoramentos do riocPauahyba. 

S. R.-Sala das sessões, 13 de setembro 
de 1895.-..:inizio de _4.breu. 

. N.64 

A.' rubrica 21-0bras federaes nos estados 
-accrescente-se: t.Ielhorameuto do rio Par
nahyba, pessoal e material, 150:000$000. 

S. R.-Sala. das sessões, 14 de setembro de 
1895.-... ü·thto· de Vascoacellos. 

As emendas ns. 63 e 64 teem o mesmo obje
ctivo; a commissã.o acceita a primeira dellas 

N. 61 · que consigna_ ve1~ba . me~or, mas sufficie11te I P!tt;a os servtços possíveis no futuro exe:r-
.-\ccrescente-se onde con>ier : - Para a ClClO. 

<:onstrucção de uma ponte entre a cidade de 
Therezina, no Pia.uhy, e S. José dos Ca_ja
zeiros, no Maranhão. 

S. R.-Sala das sessões. 16 de setembro àe 
1895.-.Nogo!eil·a ParanC(!)Hà.-Pi!·es F(m·einr. 

N. 62 

N. 65 

A' verba-Obra.s-accrescente-se: 600:000$, 
sendo 200:0008 para cada um dos estados do 
Piu.uby, Rio· Grande do Norte e Parahyba, 
para continuação da. construccão de aÇudes 
no interior desses estados. 

S. R.-<:;a1a da.s sessões, 4 de setembro de 
1895.-Junquei•·a .4.y;·es.-Francisco Gw·gel.
Taval'es de Ly;·a. -.Augusto Seve1·o.-Sil·ca. 
Jiari; .-1'rindade.-Coclho Lisboa. 

ü Congresso consignou no or~.amento vi
S.: R.7s_a~n. das s~sões, 13 de setembro de gente 600:000$ para estas mesmas obras; mas 

l89o.-..... m~:o ele .·1b,·eu. só ultimamente é que o Thesouro deu as 

Ao § 21 do art. 1": - accrescente-::e:-
100:000$ para coustrucção de uma. ponte 
sobre o riiJ Parnahyba, i:endente â. ligação da 
cidade de Tllerezina. do Piauhy á villa de 
S. José do :Mn.ra:Jhão. 

As emendas ns. 59, 60, 61 e GZ consii!nam providencias necessa.rias ao inicio dos estudos 
verbas para obras de caracter munH]xLl qúe i precisos e construcçiio. 
-poderão ser ::~.uxiliada.s 1Jelos eshtdos intcr·es- Não será, pois, a-pplicada. a quantia votada, 
sado.s, e nem perclem aquelle c:tr~icter por se mas parte apenas. 
tratn.rde municípios confrontando com outros Pensaa.commissão por isso, que si a Ca
·de esta:lo,; visinhos, porquanto ponte;; C'OU~i- mn.ra continüa a julgar de nece5sida.de os 
derad:Ls isolacla.mente nüo podem entnu· n<t aç:udes proposto;;, deve a emenda. ser a.ppro
cathegol'ia de melhoramentos feder.:es, e va.da colll a reducção de 300:000$, no total, e 
.quando façam parte de vias geraf·s rle com- assim o propõe. 
municaçilo entt·<niio nos orçamentos destas. 

Si vingas~e a dou:.r-ina. de que n os munici
pàos que limitam estados estas e outras obras 

N. G6 

semelhantes . devem ser feitas pelos .f!ofres Na. parte que diz-l\Ielhora.mento do Rio 
federaes, este privilegio crearia para a Uniilo S. Francisco, pessoal e mo.terial, 200:000$000 
wna serie avuLtada de municipios fe<iemes -Supprima-se. 
para os elieitos lle interminaveis subvenções. 

A_ inda, quan;lo,_ em cioutri_na, fo~sem estits S. R.-Sn.la das. sessões,l9 de seten1bro de 
· · 1S95.-Gottvcia Lima. · . emendas acceitaveis, que necessidade .actual 

determina. a União construilas ? .Qüal a: con- Embora. . proponha reducção- de despeza, 
venienchdederal que as recla.ma '? ,: não convém a ncceitação d.e::;ta emenda pelas 

. A commissiio _pensa- tlUe n enhumtt, e pede razões que levaram a commis_sãoa contemplar 
por isso ã ·camara que recuse as emend:ts na.s]la proposta.; onde · vem justifica.da,esta. 
mencionadas. de~peztt que a União fa.z ·no seu interesse. 
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N. 67 

Onde convier : 

rahyba -e ele,.e-se a 1:?.0;000$ :J. consignação 
de 70:000:)000. 

Para continuação dos estudos da estrada 
. de ferro de Catalão a Cuaybú., segundo lei 
ex i sten te-200:000SOOO. 

S. R. Sala das sessões. 4 de setembro 
de 1805.-Trindade.-C<ldhQ Lisborz,......,Sil~ct. 
Ma1·i.:. 

Estudos da futüra. capital. no · Planalto 
· Central-400:000$000. · 

S. R.-Sa.la das sessões, 13 de setembro de 
]895.-Uí"~ano de Cou"'cia.-Hermenogitdo de 
Mo1·ae.~.-Ooidio .4./Jmntes.-.'!.l~es de Castro. 

Acceitando esta emenda, propõe a commis
são que seja reduzida. a 300:000$ u consigna
ção :par~t os estuclos no p la.na.lto . 

N. 68 

Na rubrica-Portos maritimos-accrescen
te·se: P1U'a o por Lo de Araw,jú, Z00:000$000. 

S. R.-S3.la das ses~õe$, 19 de setembro de 
1895.- Got~\leia Lima;. 

N. 69 

A'· ra bl'ica-Obras nos esé:J.dos-ccmsigne-se 
·a verba de 50;000$ pal'a melhora.mcllto do 
Porto de Maca.hyba, no esta.do do Rio Grande 
do Norte. 

S. R.-Sal(). das sesslies, 4 de setembro de 
l8'.J5.-:L'm:a,·os de Lyra. 

N. 70 

A' mbrica 21-Portos maritimos-A.ccres
cente: Porto de Atnarraçüo-pessoal e ma· 
terial:-150:000$000. 

S. R.-Sala das se;:;sõ~s. 1-1 de setembro de 
de 18~5.--·lrt/utr d.~ Va$COncello>·. 

A commissão i·e:rmt.a inacceita;eis a.s 
emeu1las ns. 68. 6\J e i O. 

Nilo e possivel it União manter serviços em 
tndos os seus porto~. e o. discriminaçiio de 
verbas por todo o littorat darú. Iogar a}lenas 
,:i, manutenção de nume:•oso pes~oa.l ~P.m pro
veito, porque o Tllesou~·o niio dispue de !'e
cursos :para tan tls o bl'~l.S e tão custosas. 

N. 71 

Elev~-se <t 2:.i0:000$ a \'erbo. pa,ra pessoal e 
mc.terial ·do portO do Natal. 

S. R.-Sala das se;:sões, ·14 de setembro de 
1895.-T«to<IJ"es de Ly,.a .-1tmfJ.tlei1'a Ayns.-
Fl'W1Cisco · Gurgel. . 

N. 72 

l\o 11. 21,:- substitua-se a con,;ignuçáo
.Po1·to da Pnmhyba -:pela - Portos da. Pa...; 

N. í3 

Aon. 21: 
Acc-re>cente-se na. rubrica-Porto de Pal'a

naguã.-150:000$ p11.ra a execução das obras 
do melhol·amento do porto. 

S. R.-Sala d:ts sessões, 18 de setembro de 
1895. -Alencar Gtâmarães. - B;-a:;iiio da 
Lu;;.-Lamenl!a. Lins.-..-ilmeiàa Torres. 

Por s~rem de Ya.ntagem para o aproveita
mento de serviçm a fazer no a.nno futm•o, a 
commis~ão arceita &S emendas ns. 7l e 72 e 
concorda. coru a. de n. 73, IJropondQ, :porém, 
q_ue nesta em vez de- accrescente-se, ei:c., 
diga-se - el~ve-se a 150:000$000. 

N. 74 

Ao n. 21-accrescente-se-250:000:) pa.ra. 
quebram e-mo elas ·pedras denominadas Trz
pule;·a, no porto da Victoria. 

S. R.-Sala das sessGes, 6 de setembro de 
1895.-Tonzt\lllo 11Io1·ein:. . - G1!.ldino L o;·eto ,
.J..Our.ydc Jrm;o;·. 

Esta emenda não pôde ser acceita. pela 
commissi'io, porque manda fazer por conta 
da. L.niilo obl",tS que estão com:pl'ellend idas 
nas obrigações r1a. companhia que conti·actou 
o melhoramento do porto da Victor ia. O 
Congres~o já consignou ver bn. para este 
mesmo serviço. mM o Poder Executivo não (1, 

applicoll, e t!O !'eltttorio deste armo o Sr. 
ministro da. in 'ustria. decbn•a CJ.UC taes obras 
devem ser feitas pela alludida companhia nos 
termos do res[lectivo cont1•acto. 

N. 15 

Ao n. 2! - Po1·to do llccife - redija-se 
<J.$5Ím ;-Part~. acquisição de material indis
peusa wl e urgen.tissimo ao ser-.iço ele dre
nag€m do pono e cust eio l\o ;;;ervi~·o. inclu
sive r"eparo de llontes-2. G-11;000$ 000. 

O gü'>erno applicará a acqui~içlo desse 
material t:s sobms veJ.•ific"clas nas Yerbas
portos-do exercício c01·rente. 

S. R. - S:tlo. dii.S sessões, 4 de setembro de 
1895.-Coet/w CiMm .-Co;·ael:o,da Fo;1.:icca. 
-:liarcir,~,ilo Lins.-llf iguel PernamuHcO.
llledeiros a AliltiiJUUrg:ue.-LHi; de Andrade ,> 
- Ga!dino Loreto . · 

Para com m:lis vaga r e melllor est.udar a . 
questão do porto do Recife, limitou-se à' com-
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ADDITlYv:S 

. N. ii 
Urt!'C ll L~i ;"t, . 

mis~~ o em sua propo~ta u contempl~n' a T 
verba u\'il•)mina.d:-~ de con;.:Qrvaçii:o. que ~ I 
ins i;;n i!~ ea.:lte parrc a5 neces:::ida.le:; de mn ior 

E' inrdiznienie e~ta uma du.~ obras Llc AC< § 10: 
p:-1·tos cuj:_t reãlisaç,J.o in~:p,:J::-;;e 2)~0 ~·~· lPh! .\.·:cre5cente-se: 
1mponanct~t·do c''?l~ercto nelht lnt·' >'('~>':~do 1 , .•.. ,.,., ., . . . . . .. , , . 
como nda. ur;;enet::t cte e,·n:ll' oue ;;e arral!le: .\ Jc>Cl ·•_.e,.ul;_mcntu .tppro,,<•J•! 1)or O.u-
um pÔl'tO de cujc1 valor p:ll'H .>) Ik•~:-'G C .•m-l Cl'f,t:) !~. ]].[:2. •1C .'-:!. de IIOVetnhl'O •te J,::l9~. 
lllC>r-do ;nr.em:~~:ion:~ 1 a i":~m~. 1 ·:: bel!: ~·. Y ~<bt. i c _ t;l b~t[:\ de Yencrme

1
mos que o ttc• ''.npa~Lto~: . 

. \ ·1e;-11 ... ·1 do r· ·ta·.,··' , 1:0 Vít•: .. "'' , ,,., ! J·t>IJ UZinrl" o pc~!':oal •Aa scct'l\larta ue L>t:t<\0 
-· .. L"' . ' ' "'· ll' • · ' .,:,. , ..: .... " .' ' l \['. t· ·. d [ l t. \" - Ob Industria.. Vi:t<;ii•_; e Obl'as Pul•lica." !,];:,:.te ' ... -. t:iiS ertu a n : u_:; .rt;l,, 0_aç-ao e .. t·.as 

::tnno e lxtstanre n:c1'a ei·:dePci:tr 8. lhYd;;.i - Pub[lea;; ao que for estr!cta.m<:n-r<:' neCl'~ .-arw. 
dade urgente tt2 S;3,~, obra. OUI?' é 0.t.laliti•:nd:1 l t:o!n utn~·:. que a _Llespez:\ com o !leswal !:'- ll'e· 
pelo g-over-no de inadbvel. ' . \ Ctl';_? nao e~c~~:t t· actuo.L . 

Ate l t::'75 o ser,·iço :lü exc<tY ; ~·:ii•> pl'o,lm:iu o,, comm1ss.to (.e orç'Umento. 
bons res1: lüt,Jos neste l)tWT.o : d:1 i1 i >:m (! .:·a :1te 
até 1880 peio!'on por J:dt:< tk: reno~·n.ç-iíó tio 
matel'ial e tlesüt ultima da.t:< em dean>:e ::.inda , 

1
,..,.,.) ... d.1·•·,, . 

r·eiur ficou. ·I .c ci,(. .... U.ILl u. 
Dos muitos project;·s elaLnr:1dos pe1:· eS)k· , . E' o Pod~r Exe(:Uti vo ;tutl•1·isado n. (·omra

cial'st<:.:-; not:t,·ci~. ad· 'pto:; o !-'0\'cl'tl•. dl1. 1 ~~71 cw.>·: por em co anno5, com a comp:m h ia ou 
o. aprc~e. :;t:tdo llí' ~O . rmg-enlteír.o :\lt\'c>do I p;lr[;C~ll<tr que me!l!ores vnntagr,ns o~ercC('l', 
LJ:>boa. C'!Hl mcmor ';t t> rem:t3d ~ rwt:v:cl e lu ~Cl'nço rle uma ,.!Dg"em mens:1] 11:1 hnh:c J.e 
culll}Jlc~ta .' • I n:tvegaçri.o entr·e o;.: 11ortos de Corumhú.. S;'io 

Subordinado ao -p!:1no n.ilopt:trlo, fo i Iavnt•.tl) ! Luiz de Caceres. Mirandn. e ~\quid:mana. 11•1 
um cont! a•;to em fe·.-e!·ci 1 o i.le l SSll . Em 1 eHado de }latto Grosso. 
ag:o~~o de lS::o 1t~l'~;m in.~ch~·-·~ o.:; trabalh~~ e I S.: R.-S•:h~ (:as :::c::sí:•cs. lS de setembro de 
em Jttlbo •L -~!L S1.lS 1len,.o,., ~en- lo r> ~- ,.n. lS9;:,."-Jlanam10 R(u;1as . 
tracõo declarado catlaco em fevereirü do · ·. _ .. 
corrente :mno. A ~ommtssao. acceJta. est:t_ emc~!lda. que 

Desde J8i5, llOis, sn.t·.-o f!C•íluenas iuternJit- a.nt~J·Jsa a contract::tl'. por Clnco_nnno;:._ um 
tencins. o porto do !:ceife no se entulha.;lllo e serVIÇO, p:.ll'a o qual o or<;a.rnen to .J<t con;qgn::t 
cada YCZ ·m:.tis r:tpiLicttnfnte. de mo,.Jo que .~s varb~t,. 
di!IiclLld:l.!.1c,; já sérias J.1<W•~ ~ nlYeg:tç(to i:n
port:tuti:ssi:na quo o d·~mandn tornnnH<: cad:t 
vez !na.i:s ame~c-~v~or:,s. 

N. i9 

S:}o coD~t:1.ntt:;; 0 vehc:mentes ,1:; reei:': ma- .·\cerescente-se onde cotwiet: 
ç0es do commer.;io o nutoriil:t<.le,;;, c~, ne:-tl' Art. Fica o Pul1er EXCL:tlti>o n.nt.ori:::Hlo 
annoj~t ror:1.m apl'l~~enr.<tdt:<s :1 l'é·~peit') dc,us a suln·cnciouu.r ate á qu:tnti-t llc ~:500$. no 
projcctos r. est:t Ca,mara. m<tximo, por vingem redünda. a. linha quin-

Par:t n , •l'Ç:uueu to ,·ig-en te L•r:•Jn co.:JceL:itJ.-,::; j zeaal de va:pore~ que, meliante. cuncur· rencia 
p:lra (•Stc~ lJ')l' I.O Sli:SOIJ$, sendo ~)011 : . .:nú.~ PM<t pnblica., melhOl'es Yaata;;eus oll'erc.~n p;'ti'O. a 
úrag;lgeas e nbr·as. mas su~CPLlt: que não e, nan~gaç·ito regu!ar. de:!de o port:• tlc Cu!'rien
llossivcl drag:l.I' <i.iitltn. tlc rn~t t e!'ial e nL- m ~e tes :tte â cotonia miEtu.r it ror. tlo lguas.;;Ü ou 
o póde a..Jquirir -porque a. quant:n. ..-oL: ~.•Ja e qualquer outrú ponto tm\i:; conveniente no 
pequena pr~;· :c isso. Rio Par~tm.i.l acima dessa. colonia. 

~~ commiss:io entou:le, poi~, que é neces- S. R.-Sala da.s sessões. 18 de sete1nbro de 
:art~_d •l~ verba p:_:m C3t~,l Sül'Vt~:··- .. e o:t;;ei~a 1995.- Henca1• Guimcm1e.~.-B; ·a.zil:o du. LH:;. 
a }lllmEnra p:l.rtc em~r. ,a pr••l·O::-tit. h,ser- -Lon.:nha Liizs.-:1!i;wida 'J.'on·es. 
Yando-se par<t em 3·' chscussao reduzir ceri;ts 
consign<t·~·ões quo devem pa:::s.w ao c::s tado, e 
redigir de motlo que o materí•ti o. a.dtlui1·ir 
na. Europa fique C'J.lculatlo a.;; cambio do 
2id., imputando-se as üifferenças de ~ambio 
ao :Ministerio da Fa.~enda, ao quaL cabem. 

.: · . N ._ •. 'iti 

N. 21-Porto do Rio de -T<tneh·o. Fi~calisa-
çü.o e estudllS, 27:000$000. · 

Da commissã'O de_ orçamento. 

Trata-se nesta emenda de encetn1· um ser
viço que póde ser adiado; por isso a com missão 
e coniraria á sua adop\'ÜO. 

N. 80 

Na rul)rica-Subvenção ús companhias de 
navega.ção a.c vapor~diga-se: 

Ficao governo autorisü.do a contractar com 
a cómpanhiaque melhores vantagens ofr"erecer 

· um<t viagem por mez do porto . do Rio de .Ja-
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neit·o :1.0~ d~t Vietoria. "\rac3jú c Villa 1\ova, l -~. 83 
em Sel'flp•!, podendo despe:1der com esse cun· 
tracto :cté ;'t jmpo1üncia r'c 50:000) annual- . "' ; ,· _, ... · ,.. , . _ ... , ., _, . 
melF r,. tleYendn a cmnpa.nhb. em torna-,·iag-em 1 " -~ 0 . ""-.::t~ '-~~ . .'!.' "·, 'J • . -;::;..:_' ei~t:_ a~ em ·~:cOJ/1o 
toca1· nos portos inr.ermecli:n-ios _ ~rac:tjú e ~· - lu ·~ Lll·l_Hz.t .1 ·.~~·L--: Jo Br.tz!luo ~ent.do 
Vir:'tr.•t i:l.. · · · Oü :,;uoi>t t ~Ull' a Oül'Jgat;ao que_ t~m a n~esma 

emprez·.t .le n :~ •;(·g:u~ o I·t•i tla.-; \ e1 ho.s at.e Bom 
-Icsl:.s '-io P:trnúm., pela. de e.ITI:t:tu:1r esse 
md mJ ~er·\·iço no l'io Paracatú ate o porto do 
P-:>llt:ll. n:1 l.:tr!'a d•l rio d r; Escm·o. sem 

S · U. -:::a [a das :OO~SÕ(•S. ] 0 do SCCC:n bl'O 'l8 
1895.- G•l•(re:r~ Li,;; ., __ Ualdi;-•o L(i1·eto.-
1'o ;·r;>:o~~< .lfo;·ci;·rr. --Rocf,n Cc!~idca;o ti. -F.'1"

n ,' ; : rl.~· s L:',lta.-Octacút;·;o Loutr;ir·o. an.gment.c> ele o.lespeza.. · 

?\' I f:; R. -:S~la ·,lr,;; ;;essve>, 19 ue se~em bro de 
· · SI . 1::-\ •;).·-L:;ur o!:JM C:a.e:r.wo.-0/efJ(O':O JIHc:cz . 

, . . . \-C:u. :çal::2s !~ ú!o.~.--Lconel Filha.- .llra;·c, 
+ On ,.0 co::v!C'r·: Fica <.l Poder Executivo a.L<- Bo :cJI,"J .-JJ.:;:. d Fu/gr:ncio.-Pa;·aizo Ci;ral· 
J•l'::-::,t,]o a a.!teJ'::tl' o decr,~to n. 1835 c!c JC de c:!;! i i .- Fe;·,-:::. .T•mim·.- Al;;1.eiria Gomes.
outu: .J\1 rk- 18\14, eshbelecendo duas Yiagens L e ;•.•:i:•,'p';ode J!u .wUuTes.-Cm·v;ihQ11J0?•-1'''o. 
llle!!5<'.1:.', ó.'lt_l -.;pz tle uma., ao porto da Amar- -.Tor7? D~i:;.-'-L·~·;; n,~tsi .-Fúi'tcs .TI!Iin l!ei;·a. 

I':lç·a0. ~o !~!:ll!Íiy . rc·no..-:md(•nesta r>:trie o,- C'os''' Jl1;cl.ar!o. - Carlos ~. las Clw.~ :,1s.
.l'CSpeci l\'0 c:mt•·acto. I Chii:.J"-' Lo!.··-•to.- Lu.uart iHI'.- ÍJclw;:,;·no ' r/e 

S. R.-Sala das ses<'ües, 1_6 de ~etembro rie B:·i!?.- ~Yo:r,: :r11 J'a;·arwywi.,...,.. Lam~>unier 
1:395.-,[•·t/w;· de 1"a:;l:o;l.;:el/os. GodQ(.-r:•.io.- Fe,-.-ei,·{; Pin~s.- Campolúw. 

Pei:Js nv.·~mos tnntlamentos que determina-· ? .,rece. q u~. :1: • ap r:;-·ov:v;-ii,o ~1e_stn. em~~d<t 
ram a re~.:u~<~ da ementla n. 79 e lJelo..s razües e0tl':O ·~ ~ w. redlift ~~a t;() o pro:lUZ!l'la c•s ellot to;; 
que a!IF:g:.u nu p:we,:c-l' que acômpn.nhou :1 que_\~ i sa. "\. C!il[-' rez't de que se trat;:t nfiot~m 
~un. Jiropo:'i.<t de or.::·<tmertt'J. uensa ;~ commi,;:- pod1r:o n;• n·gar ru~·ularmente o l'JO uas \e
s;"t•Y c]'n·~ :t;,; ementla:: m. xo·c Sl nitO 'de>·em lh:ts - : ~r.e Paraúu•t, :t - fal1;:~ de recurso~ }Xl.ra -
ser a. c: l:·~ita~. I dl_·.,·c tu:_u· pr;)m!l_ramenr.e os m_ elltOJ'fl.m_ entos __ de 

qu~ e~Le l'IO C'll'<?C:c pnra.ser navegnvel ate o 
<::: 1 p;)lli.ü iJJ.:lic!ado. ~.-tü sendo -possivel a. llêWe· 

~. u'? ~!'a <: itü • .Je~de j ú. ;; sendo prescindin'll em parte 
qnn ndo '' Centt·:ll do B!-azil for ao -S. Fran

Au:;; l(l- O Poder Executivo tica a.utori- <:i~eo, lJ8.l'ece c:ue tlt:: facto se pôtle e convêm 
.;;ac.lo : 1l isnen~<ll' ;.L Em n1·ez;t Via.;ão de na ve:::ar o tre-

N. - .\ suln·encionai· a cc•mpanhin. de Ya- cl_: ,; l'ilte:·i,'o, cnss;tn•1o-se-lhe porém -o privile· 
vo:·es que se prt)p11Zt' l' a fazer uma viag-em I g10 qu,e e!Lt tem par·a navegar o rio da:; Ve
men~al entt'e os port:.>S ,le PernambUCt),J)aliin. lha:;. nn que •·e~ nlta1':t a vanta,gem pam essa 
Ri" de .lan!O'iro. !'a1·o.na!Yuá c S:tntos. e 11 porró zon~ d.e ;•oJere.til Otltt·o~ empr·el!ender. nave
de \'rdpura izo. na Jtepublica do Chile. g-;v;aoq ue. •:lll<r .•m. rn<~Is. motlesta, scra co~
. P; • m~raplio unico. O go\'erno na primeira t~do de ;.:l'<tnde;; beneti~lllS p~ra o _comn~ercw 
l'êlllJi:in do congressu pedirá a ve.rba•.lesr;inallu. e mti'?-,:t~'':!: 1<-eae,. Sera., por·cm, e=-0-'CJ.Ut\'Cl_a 
a t·;;.~a tlc:~poz:t. ~u!,~t!tl!l•;ao lH·oposLa da J~a-ve~pçao do -?JO 

~ r S· I 1 . ... -; ~ 1- l t b l ,,as velnas pehl do P:l.rn.c:ttu ate o pomo m-
'~.: ". -. ,~ a t a~ ses~uc:,, ' r _e se em ro ·- e ,_lic.ad 0 ! · 

b,o.- .los,: Caí'/I.J,·. Pa.reca que nã.o. As difficuld::~.'les com que 
Tem esbt emend:t um ol.tiectivo que a com- a emprez:t teria a lutar para. no..Yegat· o Pa-

lllt:::~iio julga rnerqc:edor de apoio. rae:tiú. equival<:m, mais ou menos, si não 
As no~sas rc:>laç,ões commerciaes com a excedem, ú:> que a teern impedido de n:Jyegar 

lh·puLlit:a do Chile Yilo sendo creadas embora. o rio das VL•lhns. Não podendo vencer estas, 
lentamente; convém por isso mesmo des- como vencer aquellas '!Por isso a commissão 
em·olvel·as de modo a fomentar ma.ior per- pensa que ser<i mais acertado a.utorisar o go
mut..'l. de interesses commerciaes, em corre- verno a. ent':'ar em accordo com a ernpreza 
spondencüt com a.s sympathias políticas que em referencia, podendo dispensai-a de nave· 
ligam as uuas Republicas. g·ar o Rio das Velhas, mediant~ desistencia 

A commissão pensa, no emtanto, que a elo respectivo privilegio e outras vantagens 
emenda é susceptível de ser alterada, no que que forem accordadas. . · · _ 
diz respeito ás escalas e ao paragrapho Assim reuigiua, poderá o go-verno realizar -
unico. a su~stituição que a emenda des_eja,_ si--" fg!',<o: . 
· Por isso e porqúe convem exame especial exequi':er; mas Jiãó ~ ficárá inhibido; no ,, c-1.so ~ - · 
da ma teria, a commi:Ssão pro:põe que seja ap- contrario, de fazer outro aecordo vant'ljoso e 
provada esta emenda e cJ.estacadapara consti- que se rccommeuda pela conveniencia de 
tuir projecto separado. evitar que o privilegio actua1Jmpeça_g11~-
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outros etrectuem, mais modestamente, porem · A commissão reconhece que o regulamento· 
com grande utilidl>de para a numerosa popu- dos correios póde sMrrer algumas modi:fica
laçii.o ni~so interessada. uma navegaçãs que ções vantajoS<1S, ma:.; sendo ainda muito re
a empreza .privilegiada não tem podido cente a sua decretn.çã.o, parece mais couve- · 
realizar. A.~ommissão o.fferece, portanto, a niP.nte aguardar mais algum tempo par-a com 
seguinte &ilenda substitutiva á de n. 83: conhecimento mais seguro eflectuar-se are-

« .•. a ~ntrar em accordo ·com a Empreza visão proposta. na emenda n. 86. 
Viação do Br-<tzil. podendo dispensa.l-a de na
vegar o Rio das Velhas, mediante desistencia 
do respectivo privilegio, nesta parte. e outras 
vantagens ou compensações que forem ajus~ 
tadas.» ' 

N. 84 

O governo providenciará para a e:ffectivi
dade do art. 448 do regulamento de l de 
abril de 1894, afim de que sejttm mantidos 
30 °/ô devidos aos conductores de malas e 
outros empregados. 

S. R.-'Sala das ~essões. "1 de setembro íle 
1895.-.ilfanoel Caetano . ....:.. Francisco Sod~·rJ. 

N. 85 

O governo pro,idenciará para que seja re
gularmente estabelecido o serviço de correios 
.ambulantes no estado da Ba.hi:t, nos termos 
do art. 433 e paragraphos do regulamento 
de 1 de abril de 1894. 

S. R.-,-Sah das se~sões, 4 de setembro 
de 1895. -•llan oel Caetano. -Franci:~r:o S odYe'. 

As disposições contid:ts ms emendas n~. 84 
e 85 sãodesnecessarias, porquanto limitam-se 
a recommendar providencias que já estrto de· 
terminadas nos regulamento5 dos correios. 
Não tem sido por !alto. de autorisação, mas 
por deticioucia de verba que os artigos 43:3 e 
448. citados nas duas emendas acima, teem 
deixado de ser plenamente exec:ut:Hios. 

Foi por sa.ber disto ' que n. coraulissií.o na 
sua pro~osta. au.gmentou a verba r.;spectiva, 
tendo fe1to sent1r no seu })<trecer a nece5si
dade de desenvolver o ser,·iço de correios 
ambulantes. 
_Dado o augmento que a com missão })ropoz, 

sao escusadas as recommendações contirlas 
nas. emendas us . 84 e 85, que de,·em, por
tanto, ser recusada.s. 

N 86 

N. 87 

Ao n. 8 do§ 10 :-Substitua-se o seguinte 
período pelo seguinte : 

Para as primeins nomeações, a i uizo do 
director geral, serão apro-veitados os guardas· 
actuaes que souberem ler e escrever. 

5. R.-Sala das sessões. 14 de setembro de· 
1895.- .Arthtw de \Tasconcellos. 

A commissão acceita esta emenda, que me
lhora a sua proposta. conceden,.lo maior am
plitude ao director geral dos telegraphos na 
escolha dos guardas que devem entrar para o 
quadro creado. 

N. 88 . 

· :A.o § 4° accrescente-se: 
O quadro dé feitores passará a. constituir o 

quadro de inspectores ·de 4" classe, quando 
eliminada aquella denominação . 

S. R.-Sala da.s sessões, 14 de setembro de · 
1895.- .-irthu1· ele Vasconcellos. 

Não convem a acceitação desta emendo. 'l_Ue 
é contraria á orga.nisação. consagrada pelo 
regulamento dos telegrãphos, e inconveniente 
á disciplina t1o serYiço. 

O regulamento exige conhecimentos mais 
elevados para o cargo de inspector, pela 
uw.ior importa.ncia das funcções que lhe 
estão a11ec::tas. tendo elle sobre os ·feitores 
uma autoridnde que e necessaria e que cahi
ria muito no dia em que estes fossem seus 
collegas, embora de categoria inlerior. 

N. 89 

Fica o governo autorisado a entrar em novo 
accorrlo com a Companhio, Estrada. de Ferro 
Oeste de Minas para, na liguidaçiio das con
tas relativas ao emprestimo por ella contra
hido em Londres, por intermedio dos lJan
queiros N. M. Rothschild &-Sons, a,bonarã. 
companhia as sommas entradas para o The
souro, . provenientes daqueHe emprestimo, cal
culadooc..-.mbio entre o do düt da.s entradas 

Ao n. ll do§ 10: - accrescente-se d.epoi"' e o estipulado na Clausula primeira do con.-
' d~~ ' pala:n~as Estrada d~~Ferro GentralclÕ tracto de 5dea.bril de 1893, regulando esta 
'BraziL as seguintes:-e o da Repártição &e..: ·regra de cambio pàra:-: toâas as relações ' de> c 

ral dos Correios. Thesouro para. com a companhia. 
· S. R.-Sala,das sessues, 14 de setembro · s. R.-Saln. das sessões, 6 de setembro de 

·de l895.-A1~i$tides de Queiro.:. · 1805.-'.llfanocl Fulgc.ncio.- YalladM·es.-FoJ·-
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tes lttf'lqt<eira.- Chagu.s tobato.- Fcnei;·a que, par•tindo do. cidade do Bomfim. nil. es
Pú·es .- Lanwwiil!\' GQrJo(redo.- Gonçalves tl'ada de !erro elo prolüll":tmento da B~.l1 ia a 
.Ramo.<.:-V a: de Mello.- .1.lmeida Gonees.- S. F1·ancisco, v;i ter a~ Mor·ro do Cllapéo 
Lamarl,ne. Roilolpho Aln·~'tl.--·H~a.,.o Bote- pas~u.ndo pela Sande e Ja.CQlima. ' 
lho.-Car~allto llfourao.-Ole(J(t'l'iO ]-[aciel.-l _ 
J:>i.11. to rla Fonseca.-Leonet Pilha.-M-a.tta Ma· S · R.-;-Sab das sessoes. 6. de setembro de 
chÓdo.-:Jo,ío Lui;; .-Cosln 11Iachado.- Octa- !89~.- 't ~rgne rl~ Avr~t< .-Para'fllws lflonte
<:{arzo de Brito, -Tlleoronio de ]!.[ ar;allu7es.- M!Jl ~:-:Edv.arri? R a.mos.-lllllton .-At![IV..slo 
Lima JJv.al·(e.-Rib~iro de .·llmei;la.- Pa- de Fl ettas .-D•?11!JSIO ~B1'g14et;·a.-T0lentl~o 
nziso C(lvalca'lti.-L(.tndt<lpho rle J[o.galltti.es . áo~S~r,cos ·-yl~se lgnacw.-Rodrigues Lima. 
-Simüo da CHnfw.- Cm--tos das C!ta[ras.- - vs a.-.. ·eml.. 
:Fi~rra; .Tunior.-Lindo!plw Caetano.-.•b·tkul' E:;r.a emenda revela. infelizmente, que a 
Torres. commissão não teve a felicidade de se f<tzer 

Esta emendo. não pude ser incluída no or- bem co~pr~l1enàida, quan.clo se reteriu ã. in
çamento do Mlnisterio d:~. Industria., porqtle o convemenc1a de se. decretar annualmente 

· -contrM!to a que eu_.. se reli;re não foi feito novos rama.es nas estrad:J.s da União, que não 
1:om este minísterio, mais sim com o !1a ra- teem recursos. para as d~jlezas das via.s-fer
zenda. Nã.o se trata de uma questão de es· reas e ramaes que .lhe estao Jlesanclo insu:p
tradas de ferro, mas de 11ma. operação de :POrtavelmente. 
creclito, negociada por esta itniJOl'tante e fu· . Dema~s. a sstmda da Bahia ao S. F':t:ancis<)O 
turosa companhw. com inter•enção do J.linis· amda nao chegou ao seu ponto termmal, do 
t~rio da Fazenda, com o qna.l ã. coinpitnbia que resulta. que é esta a maior e ll?a~ ur
firmou contracto concedendo vanta~ens a gente neces>Hla.de que ella tem, _pms q11e o 
troco da. fiança que a União lhe deu, perante futuro •lesta via-ferrea dep~nde essencial· 
os banqueiros estr::J.n"ciros. E' pois menos mente r!e sua chegadaa Josze1ro . 
cab~do dar ao :Vfinistdio da Indu~tría. ~morl- Di~·se-ha que esta construcç,ii.o póde ser 
saçao para. moditlt:a.r um contracto que 0 da tel.'mlUada em breve temyú; mru: cumpre não 
Fazenda. celebrou e íiscalisa por uin funccio- es11ue~er que ha nece~s1dn.de c1e augmentar 
u a.I'iu de sua nomeac;-ão. mu.tcrutl rodunte. mclhomr estações c ur

K. 90 

Ao§ 10 - acr.re.•cente:se : a. at1x:iliar o eS· 
tado do Espirita S<tnto com a. ~ub,•encãc kito· 
roetric:~. de 30 "/. do capital e.trectiv:.nnente 
despen(hdo pr.lo mesmo estado na con~t.rn· 
cção da e3tra.da de ferro d:t Vietoria ao Ca· 
choeiro de It:tpemirim. que liga a capital 
daquelle estado à (1a União. 

S . R.- Sala. das sessões. 5 de setembro de 
1895.- Caldino Lo reto.- Torquato J1lo;·cira. 

A commis:>ãojulgaque niío de•·e ser :tecei ta 
esta emenda que imporütl'i<L em uma quasi 
doação ao estat1o intercs~ado de 30 "/ .. sobre 
um capital avultado, sem justificativ:t accei· 
ta;et e firmando um precedente que convem 
ev1tal'. 

O es~a-rlo do Espírito Santo,por acoot•do· com 
o. de ~lmus,estu construindo via~ ferre:.~s pat-a. 
hguçao dos dous estados, ó. cu~ta. rle co.(h 
um nos respectivos terz•itorios. 

Si o Congres;:o der 30 "/u para. trechos do 
Es!lil'lto Santo, não será Iogico concedcl-os 

.. para os d~ .i'>linas ta.mbem? E, concedidos pa-r;~ 
·ambos, nao appal·ecerão em Olltros estn.rlos 
ca~os_ semelhantes 1 Pa.r,(;e que sim. A com,.
Jlussao 1wde que, pelas razões expostas, esta 

_emenda SGja recu~a . . · 

N. 01 
.Add.itivo:-,-Onde convier- Fica. o governo 

autorisatlo t\ ini'.1iar os estudos de umro.mu.l 

mv.zens, e outras tantas obras q_ue não custa
rão pouco, sewlo reclamadas como urg:mtes . 

Quando, por,)m, tudo isto não rnerff:esse 
ser considcr:J.do,bastaria lembrar que a união 
já tem a ~eu cargo a construcção de dous :rn· 
rnaes para os quaes se lixou o cusr.o kilo· 
metrico mo;x\mo de 30 contoo e que. no em· 
ta.ntü. vii.o cusi:<\.1' ma.ís de !iO, o que. ~;enrlo atê 
certo ponto natural, Hilo deixa comtudo de 
ser um accr~scimo a vu ltar1o de despeza.. 

Cumpre nccrescenta.r CJ.Ue o engenheiro 
Schnoor, oornmi~~ion;tdo c>te anno pRra ex
aminar est:\ e 1'•\ltl';l.>' estradas. no seu mintt· 
cioso rel:itorio indicou eomo de vantn.gem a. 
construcç-fw do ramal que, partindo dE: Villi!. 
Nova •ht R:dnh<t pelns f1·~ld:ts rl<l. Serra da. 
Sa.ude. fosseatéJacobina. o quedi!Iere. qufl.nto 
a.o ponto terminal, embor3- pouco ;;ensi\"el..,. 
.mente do tl•u.ça(lO que a emenda acons·~lba. 

S«lvo, :pois. a questão elo r>~jecoivo flmtl. 
a. comroissão não põe em duvida :J. couve
niencia d.e ~e construir o l'a.mal indlc,,do; 
esper<e, poTcm, que os prop1ios signatarios 
dest'' emenda convenham no adiamento do. 
de8pêza., :\ quo.l :J. commis~ao é contraria 
11reseutemente. 

N. 02 

Supprim!Íin-se os§§ 5'' e' ô"doart. 1•' . 
• S. R . ....:Sala. dàs ses;;ões, 5 de setembro d.e 

1S95 . ....;...Jfmwd F~(lgencio.-Theo:onio : de 1\lac 
.qal/;<7<!~.-L:'nd{lllJho Caet(mo.-JO<<o L c;ü .
.fórles Jtmqúeil'a.~E'iT<lo da FoiiSeca.-LJo,....·· 
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nel Filho. -Chagas Lobato. -Costa Ma
chado.-Simc7o da Cunlw.-Landulplw de ilfa
galhties. -Octaviano de Brito. -Arthu;· Tor-
1"CS.- Cana lho JiotmTo. -0 legado Jfacicl.
Joao Penido.-.ilvJJ"O Botelho.-Lama;·ti;Jc. 
-Pamiso Cat•alcw1ti.-Carlos das Chagas.
Ri/Jciro de Almeida. -Fer;-aJ Junior.-LuiJ 
Dctsi. 

A commissão julga necessario manter os 
§§ 5° e 6" que esta emenda manda supprimir. 

A medida inrlicada no § 5° é provisoria e 
pócle mesmo vir a não ter effectividade, si o 
Cono·resso,antes da Central do Brazil attingir 
a C~rvello, entender que as nossas condições 
já então IJermittem contimw.r a construcção 
além dessa cidade. 

O que não convem - e a limitação pro
visaria e vi ta- é que se continuem a fazer 
contractos de obras, que forçam o Congresso a. 
conceder verbas avultarlas, queira ou não, 
quando só par<J. a parte construída desta es
trada se concede este anno mais de 30 mil 
contos neste orçamento e cerca, ele 15 mil 
contos em credito extraordinario que o Ex
ecutivo pediu em mensagem e pende de de
cisão elo Congresso. 

Quanto ao prolongamento (§ 6") elo ramal 
de Ouro Preto, não lla necessidade actual
mente de levai-o além ele Marianna, onde en
contrará a via-ferrea que ligará nesta parte 
Minas ao Espírito Santo. Só depois de con
struicla a estr«da que ligue a Central do 
Brazil, IJor Santa Barbara, ao litoral é que 
convirá e se imporá o prolongamento ele 
Marianna para ligação d;os duas estra.das, 
quasi parallelas, nesta par_te. . . _ 

Assim sendo, a commtssao pede a reJetçttü 
desta emenda. 

N. 93 

Accrescente-se onde convier: 
Fica prorogaclo até 31 ele dezembro de 1896 

o prazo concedido á Companhia Inrlustrial e 
de Construcções Hydraulicas, para i.niciar as 
obras de melhoramentos da barri't e porto ela 
La()"una, no estado de Santa Catharina, e elo 
po;to de Jaraguá, no de Alagôas. 

S. R.- Sala das sessões, 19 .de setembro de 
1895.-Paula Ramos.- Francisco Toler1tino. 
-Emílio Blum. 

Parece melhot• que esta emenda seja redi
gida como autorisação ao Poder Executivo, 
que melhor conhece as circumstancias que 
possam justificar a prorogação de prazo pro
posta, ou motivar recusa, no caso contrario. 

Propõe a commissão, portanto, que em vez 
de- Fica prorogaclo- diga-se: Ficét o Poder 
Executivo autorisado a prorogar, etc. 

N. 94 

Fica prorogado, por mais 18 mezes, o prazo 
concedido para apreEentaçii:o dos estudos que 
deverão ser feitos em consequencia ela alte
raç-ão exigida pelo g-overno, elo traçado da 
estrada ele ferro de Maceió a Leopoldina-e 
mmal para Porto Calvo, no estado ele Ala
gôas. 

S. R.- Sala das sessões, 5 de setembro de 
1895.-Pires Fen'eira.-FJ·ederico Bm·ges.
Vespasiano de Albuquerque.-- Gouveia Lima. 
-Nilo Peçanlw.- FJ'ança Carvalho.- Luiz 
Detsi. 

Pelas mesmas razões que deu para a 
emenda anterior, propõe a commissão que, 
nesta, em vez de- Fica lJl'orogaclo, etc., di
ga-se : Fica o Poder Executivo autorisado a 
prorogt•,r, etc. 

N. 95 

Supí;rima-se o n. 2 do paragrapho lO. 

S. R.__, Sala das sessões, 6 de setembro de 
1895. -Galclino Lo reto. 

A suppressão proposta nesta emenda an
nullaria uma das economias l!lais justificadas 
que a commissão propoz e mantem, conven
cida ele que esta emenda deve ser recusada. 

N. 96 

Supprima-se a autorisação contida no n. 9 
do§ 10. 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 
!895.-Nciva.- Francisco Sodre.- Eduardo 
Ramos. 

O n. 9 do § lO que esta emenda manda 
snpprimir foi justificado pela commissão em 
sua proposta pelos fundamentos que a com
missão mantem, recusando a suppressão con
tida nesta emenda. 

N. 97 

Supprimam-se os ns. 9, lO e 13 do § lO e o 
§ 8". 

S. R.- Sala das sessões, 4 de setembro de 
1895. -Coelho Cintm. 

As suppressões indicadas nesta emenda des
truiriam grandemente o plano de economias 
e de organisação de serviços a que a commis
são obedeceu, alterando essencialmente o 
projecto da commissão, elaborado aliás, nesta 
parte, <1e inteiro accordo com as vistas do 
governo. 

A commissão pede, pois, que a Camara a 
rejeite. 
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N, 98 

Supprima-se o § 2·' por inutil, visto ser mrt
teria cont1•actual e não poder crear o Poder 
Legislativo direito novo em vista das dispo
sições dos respectivos contractos. 

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

Manda esta emenda supprimir por inutil 
uma disposição que não é nova e cuja utili
dade exactamente é incontestavel, porquanto, 
graças a ella, j ,i, teem varias companhias 
entrado no regimen de contribuição, para 
as resp0ctivas fiscalisações . 

Esta disposição tem sido repetida em va
rios orçamontos, precisamente pelos bons 
resultatlos colhidos em sua applicação. 

A commissão a mantem, portanto, re
cusando a emenda. 

N. 90 

Onde convier- Fica o Poder Executivo 
autorisado a conceder á Socierlade Pasto
ril e Agrícola do esta<lo de S. Paulo, ou a 
quem melhores condições offerrcer para a 
lavoura, a exploração das jazidas de pbos
phato de cal dos terrenos da fabrica de ferro 
elo Ipanema. 

S. R. -Sala elas sessões, 14 de setembro ele 
1895.-Bueno de Andmda. 

A commissão acceita esta emenda, assim 
modificada: O Poder Executivo é autorisado 
a contractar com a Sociedade Pastoril e 
Agricob do estado de S. Paulo, ou com quem 
melhores condições offerecer, a exploração 
das jazidas · de phospbato de cal dos terrenos 
da fabrica de ferro do Ipanema. 

Sala das commissões, 7 de outubro de 1895. 
-João Lopes, presidente. - Lauro Miiller, 
relator. - Paula Guima1·cíes. - Ser::.edello 
Corrêa.- Mayrink.- Benedicto Leite.- Pau
lino de Souza Jw1ioT.- Augusto Severo. 

O Sr. Presidente- Achando-se 
adeantada a hora, designo para amanhã a 
seguinte ordem elo dia 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 138 C, de 1895, emendas do Senado ao 

projecto da Camara dos Deputados n. 182 B, 
do corrente anno, que fixa a despeza do Mi
nisterio da Guerra para o exercício de 1896 
(discussão unica); 

N. 201, de 1894, declarando extincta a di
vida em que ficou para com a Fazenda Na
cional o fallecido coronel do exercito Wen
cesláu Freire de Carvalho (3• discussão); 

N. 160, de 1895, declarando pertencerem ao 
domínio do estado do Pará diversos proprios 

Camara V. VI 

nacionaes ( redacção, p<tra. 3" discussão, das 
emendas ela Camara dos Depuü•dos ao proje
cto do Senado n. 105, ele 1894, 3" discussão); 

1" discus<ão do projecto n. 204, de 1895, 
concedendo amnistia a to~las as pesso<1S que 
directa ou indirectamente se tenham envol
zido nos movimentos revolucionarias occor
ridos no territorio da Republica até 23 de 
agosto do corrente anno, com as restricções 
que estabelece ; 

3" discussão do projecto n. 149 B, de 1895, 
fixando a despeza no Ministerio da Justi~.a e 
Negocio Interiores, para o exercício de 1896 
(reclacção para 3' discussão do projecto n. 149, 
deste anno ) ; 

Continuação (la 3" discussão do projecto 
n. 83 B, rle 1893. autorisantlo o Po·.lel' Ex
ecutivo a contractar com o engenheiro Ayres 
Pompeo Carvalho e Souza e José Augusto 
Vieira, ou com quem melhores vantagens 
offerecer, a construcção, uso c goso de um 
r<tmal ferreo •la estação de Sapopemba ~t ilha 
tlo Governador, e outros melhoramentos, nas 
condiçlíes que i1vlica ; 

Discussão unica do parecer u. 159 B, de 
1895, sobre a emenda offerecida pelo Sr. Nilo 
Pec:anha. n.o projecto n. 159 A, de:cte anno, 
em 2" discussão, augmentanclo os vencimentos 
dos juizes sec:cionaes, seus substitutos e pro
curadores seccionaes ; 

l" discussão do projecto n. 90, de 1895, di· 
vidindu o territorio da Republica em oito 
circumscripções, em cada uma elas quaes 
crea um b<•nco para auxiliar as industrias 
agrícola, pastoril e connexas, conforme o re
gimen que adopta; 

l " discmsão do projecto n. 101 , de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reverter á 
1" cla8se do exercito o tenente reformado da 

.arma de cavallaria Carlos Augusto Cogoy; 
2" discussão do projecto n. :-l9 A, de 1895, 

determinando as condições de reacquisição 
dos direitos de cidadão brazileiro, com voto 
em separado do Sr. Martins Costa Junior; 

2" discussão do projecto n. 93 A, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a mandar 
construir um ramal do prolongamento da 
Estrada de Ferro da Bahia, de Santo Antonio 
das Queimadas, ou de outro ponto mais con
veniente, á villa. do Morro do Chapéo; 

2" 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 até 3 de novembro 
de 1894; 

3• discussão do projecto n. 134 A, de 1894, 
autorisando o Governo a contl'actar com 
quem melhores vantagens offerecer o serviço 
de navegação dos portos de S. Francisco e 
Amarante no rio Parnahyba ao da Tutoya, 
no estado do Maranhão; 

28 
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3'• discussão do projecto n. 134 B. de 1894, 
autorisa.ndo o Governo a contract:n· com 
quem melhorei vantagens o1TeJ.•acer o se;•,·iço 
a~ uma viagem mens,al na Enh!l de navega
çao entre os po1•tos 11e Corumba, S. Luiz de 
caceres, Mir-J.oda e Aquidaua;m, no es_tado 
de Ma.tto Grosso; · . 

Continuação da. 3' discus~o do :projecto 
n. 96, de 1895, regulando o estado de sitio; 

. 1:• discussuo do projecto n. 94, tle 1895, au· 
tor1sanJ.o o governo a man~lar constt'Uil' so
bre o rio S. Francisco uma. ponte 11ga.ndo 
"Joazeiro, na Bahia, a Petrolina., em P~rno.m
buco· 

l" discussão do projecto n. 213 A, de 1895, 
conferindo o direito à a.posentadmia. aos func
ciona.rios da. Inspectoria Geral de Saude elos 

· Portos da. Gà.pital Federal e aos das Inspecto· 

Silva, lente da Fàcrurlade de Medicina da. 
Bahia, a pensao am1ua.l de 2:000.~; 

Discn$ão unica da projecto .n.130, de 1805, 
concedendo a. D. Rosa da Cunlli:~ 0 Silva, 
viuva. do tenente do exer cito Alrr·edo Silva, 
morto em defeza da. Republica na. tomada ~a 
ilha 11e Moca.nguê. no d ia. 21 de M:z.embro de 
~893, a. J>ensào a.nnua.l de l :200$000; 

Discussão unica do p•·,"l_jecto n. llS,de l8D5, 
revertendo em favor de D. Florid.da Menna. 
B•nTet() Fe!Teira., viu•·a do n1arechal de 
campo Gaspa:· :Menna. Bafreto, a. pensão 
con~ida a. ].). Balbína. Carneiro da Foutoura, 
~Ienna. BaiTeto; · 

Discus"ão unica do projecto n .S2 .\ .de l 805, 
concedendo a. pen:ão annual de 2:400$, il. 
cada. uma das cinco filha:> do Marechal 
Floriano P~ixoto; emquanto forem solteiras. 

rias de Saude dos Portos dos E~tad.os; 
I• discussão do projecto n. sg A. de 18!J5, Levanta-se r. sessão ás 4 hOl'as e 30 m inu· 

opi~and.o no sentido de não ser approvado 0 tos da. ta1·de. 
pro;ecto n. S9, deste a.nno, quesnbstituepelo 
que a elle acompn.nha a tahell<1 F, annex:t h 
ConsoUdaçc7o das Leis da.~ Aljl!i:degús e Mesas 
de Rendas Federaes; 

115" 5ES5lO OI 8 DE OliTüBRO DE 1895 J> discussão do projecto n. 193, de 1805, 
:autorisa:ild.o o Po~er Executivo ~ reformar os 
.estatutos da. Escolu. Polytechniea r1o Rio de I P1·csille:tC!l~ dos Srs . Row c SiZva (p;csidcme). 
Janeiro de accordo com o -pl"ojecto formulado' A.l·t!tu,·_ R ios (1" ~íce-presiácn:~), Thon~a.; 
-pela respectiva. con!n-er:a<:ü.o em 11 de maio Del(r11o (i" sec1·eta1·:o) e A1·thw· R~os (1~> 'QlCC· 
deste anno, com . ;;.s

0

restriec<ics que indic(l.; e p1·c$idcnte) ~ 
a. nomear effectr>os, independente de con-
curso, . nos te1•mos do art. :318 elo decreto Ao meio-dia !Jroccde-se ü. c1Hlma.da. li. qual 
.n. lll;9, r!e 3 de Jezembro tte 18()-2, cs lentes re:<pondem os Srs. Rosa. e Silva, .Arthur Rios, 
substitutos que nn. refú1·iü.a. escola exercem Costa. Azevedo, Thomaz Deltlno. Ta. vares d·e 
-interinamente o magistetio 11a mais de 10 Lyra . . :\lencar Guimarfíe:>, Só. Peixoto. Malta. 
a.nno~, sem interrup~ão ::.lguma; Bàcellar. Theot,onio de Brito, C.1.rlos de No-

la dit:cussão do projecto n. !8!>, ele 1805, v:~es, :Bricio .Filho, Holla!ld3. de Lima, BeDe
~rgani:>ando o estndo-rn::~.ior <lo e:tercito, ,, dkto Le!te, Vi>eir.cs, Luiz; Domingues, Cost::. 
Intendencia Geral d3. Guer1•a, e d:l outrlls Rouri!:rues. Gustavo Vet·as, Eduardo Berr·ltdQ. 
providencias; Chri:>tino cruz, Anisio de Abreu, Nogueil'a 

1" discussiio do pre>jecto n. 132, ; de 18!15, Pa.ranag:uá, Freé~erico Boróes. Gonc;alo de 
tornando extensivo ãs pt·a.ças da Bri•orada Po· Lagos. _-Thomaz Cavalcanti, llde1onso Lima • 
.licial <1:1 Capital Fed~:-ral e tio Corpo ede Bom- João Lopes, Francisco Benevolo, Je;;é Bevila· 
beires, que se inutilisarem d:urante o tempo q ua, Augusto Severo. Francisco Gurgel, 
.de pra(<J., o direito <leque !!oza.mas pru.ça.s :lo .Junqneirn Ayres. Trindade, .1osé .Mariano, 
-exercito e armada, de serem recolhidas 3.0 Arthur Orlando, Tolentino cle Carvalho,M~~
Asylo dos fnva.lidos ; tins .Junior ,Pereira de L:rra.Gaspar Drumond, 

Discussão unica. do projecto n .231, de 1803, CtJelho Cintra. Luiz de Andrade Cornelio ~~a 
-ele>an:lo ~ lO:JS mensaes apcn..'ào de que goza. FomeC2. i\Iedei'ros e Albuquerque, Miguel 
D_. Constao~_ Leopol~nn. de AlJmquerque, Pernambuco. Gonçal•es Maia. Carlos Jor~ 
TlUYa c!o ca)>Jtao F.ranctsco de Paula Almeida Ferna.ndes Lima, Ara.ujo Góes. Clementino do 
e Albuquerque; · . :O~oute, Rocha. Cavalcanti , Olym:pio de C:un
. Discussão untca do proJecto n. 260, de 1893. pos, Menezes Prado. Gouveia Uma, Zamn. 
concedendo a D. Mar.tisa. RodriJrues Cabral. Sa.ntos Pereira. Augusto de Freifus, Neim, 
:filha do capitão José Carlos Ca.bi.al, morto na· Milton,· Francisco So:1re. ·- Tosta., :Mnnoel 
,guel'ra contra. .o Paragnay, uma pensão Caetano, Arjstides cle Quejroz. Eduardo Ra· 
annual de 848$. independente do meio soldo mos. lJaula Gnima.r·ães, Ver;nte de Abreu, 

• .que percebe; . : · Leovigildo Filgueiras. José Ignacio, Rodri· 
Discussão unica do projecto n. 22.1 A, de J gues Lima., Tolentino dos Santos, Sebastião 

.1~94, COJ?Cedendo a D. 'Cyr:illa Ro:lrigues .. da LànduJpb.o, Athayde Junior. Galdino Loreto1 
. Silva., v1uva.. doDr. Francisco Rodrigues da Antonio de Siqueira, José Carlos, Serze~1ello 
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Corrêa, França. Carvalho, osda:r Goàoy, AI· 
cíndo Guanabara, Americo de I\Jatto.s. Lins 
de Va.seoncellos, Alberto Torres. Belisario ~1e 
souza., El"ico Coelho. Fonseca Portella, EU· 
zebio de Queiroz, Silva. Castro, Nilo Pecanha, 
,1\nostioho Vidal, Ernesto Brazilio, Barros 
Fmnco Junior. Sebastião de Lacerda, Plince 
de Leon,. Pauliao de Souza Junio:;o, Cnm
polina. Lima. Duarte, Carvalho Mourão. Vaz 
de Mello, Monteiro de Barros, Goo<;alves Ra
mos, Luiz Detsi, Ferra.z ·Junior, Fortes .Jl:n
queira, Francisco Veiga, AI·:aro Botelho, 
Leonel Filho, Octaviano de Brito, Lamou
uier Godofred<•, Ribeiro de Almeida, Cuper
tino de Siqueira, Rodolpho Abreu •. Pinto c]o. 
FonseM, Na.~ta Ma.chado, Arthur Torres, 
Mauccl Fulgencio, Olega.rio Maciel, Para.iso 
~valcantiLindolpho Caetano,Carlos das Cha
gas. CosW. !\Iachar~o. Paulo Queiro~, Franei~co 
de Barro~. Cttsem1ro da Rocha, Dmo Bueno. 
Gusta>o Godoy, Adolpho Gordo, Bueno 1le 
Andrada, Paulino Carlos, Franci$CO Gli
cerio, Furtado, HermPuegildo ele Moraes. 
Alves de Castro. Ovidio Abrantcs, Urbano 
de Gou vein, Xavier do Valle,Mariano R:tmos, 
Lamenha. Lins. Almeida. Torres, Bmzilio da 
Luz. Lauro :Müller, Paula Ranios, Francisco 
Tolentino, Emillo Blum. Ma.t•tins Costa. :ua.r
ca.l Esco1)at·. Angelo Pinheiro. Pereira· da 
Costa, Apparicio Mal'iense, Riva•1a.via Col'rl?.a, 
Victo1•ino 2vlonteiro, Aureliano Barbosa., Pinto 
da Rocha, Ves:pasiano de Albuquerque, 
Francisco Alencastro, Pedro ·Moacyr e C.1S
siano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
Deü:a.m de comparecei' com causa. partici

pada os SI"õ. Coelllo Lisboo, Enéas Marti ns , 
Augusto S~vero, Arthur de Va, concellos, Tor
res Portugal, Pedro Borges, Hel vecio 2\Ionte, 
Cunhu. Líma., Char.eaubriand, Arminio T~·:a
res, !ltarcionilo Lins. Dionysio Cerqueir<l, 
Flavio de Amujo, Torquo.to )foreira, Juiio 
Santos. th•bar.to Marcondes, Almeida Gome;;, 
Landulpho de )laga.lhãe~ • .Toão Luiz, Chagns 
L<lbato, João Penido. Ferreirn Pires~Vallaua· 
res, Theotonio de Brito, Simão da Cunho., La.· 
martine, Alfredo Etlis, A~meida Nogueira, 
DomiMnes Ca~tro, Moreira. · da Silva, Cin
cinnto B::-aga. Luiz AdoJpho,Caracciolo eFon
seoa C·ttimarães. E sem co.usn os Srs. Pires 
Ferrch·a., Silva. }lariz, Oct:l.viano ·Loureiro, 
Geminiano Bra.zil, Cloto Nunes, ~favrink, Do
mingos de }[Qra.es, Costa Junior. Pa.dua Sal
les, Vieira de Moraes e Alberto Sa.lle.5. 

E' ]ida. e posta em Uiscussão a a.cta. 

O S..-• .Jos.é Carlos (sobre 11 acta) 
8!:· ]lresidente, a J.Iesa declarou ha dias que 
nao p01!ia. a.cceita.r uma. emenda minha par 
inci~i;: no paragra:pho unico do art. 131 do 
.Re.:,"Ullento. -

Ora, essa emenda., a. respeito da qual re
clamo. e a mesma que i'IO dia seguinte foi 
novamenteapresentada,assi:;nada pur aiguns
collegas, e rtue, entretanto, a Mesa. acceitou •. 

A emenf1a, referia-se ao imposto de 21 /. •;.,. 

sobre companhias e Bancos estrangeiros. com 
filia•?S nos Estados, tornundo extensiva. a co
·brança. do imposto ás filiaes nos difrerentes
Estndos. 

.A emenda dizia (lE): 
« Ao nrt. n. 7, que diz: Ficn. extensivo ás 

companhias est'!'angeirns e Bancos cujos fi
liãcs teem séde no Distrioto Federal o imposto 
de Z I/ I •f., sobre dividendos, etc. accres-· 
<!~nte-se depois das palavras - Distr icto F~ 
dera! - e nos Estados. l> 

E a emend~ que no dia seguinte foi apre
sentar1a, assign3.d~ p01: meu coUega Lins ~e 
YMconcellos, Thomaz Delfino e outros, d1z 
(l~): 

«Fica extensivo ás companhias estran
geiras e Bancos, cujas fill<:.es tem séde nos 
E:::tados brazileiros o imposto de 2 l / 2 u/u 
sobre dividendos, etc. 

o Sn.. G.\.sPxn. Dnnnro!\D - A emend:l. é a. 
mesm:.1. ~ 

O Sn. Jos~ 0Ar:Los- E' a mesmn.. 
0 SR. G.'I.SPXR Dl.U:~L.'ItO);D-Então c; questão· 

de padrinho:;. 
O Sa. Jos~: CARLOS- Não apfJia.do. Quero

cl'er que hou•eapenas e(!Uivoco da Mesa. 

O Sr. A.rt~n~r Rios (so1n·e a acta) 
Sr _ president~, :tcl!ava.-me o.•cn!"and{• n ca
deira. qus V. Ex. tão dignamente occnpl), 
quan;lo foi presente á )Jesa. a. emenda a que· 
:iC l'Cfera o . illu.stre deputado pela Capital 
f e :1er-J.I. 

A emenda. a.p1·es~mt'ldn. por S. EÃ. e a. que 
foi postel'iormente acce.ib. pettl. ·;.\íesa. não. 
teem :paridade. 

A ememb üe s. E.x. continha duas p3-rtes 
•lisliuctas. 

Na· primeira parte, S. Ex. estabelecia di~
pcs:ções permanentes; passava. a arrecadaça.~ 
de certos e determina•los impo8tos, que ate 
hojo tem '>ido reii:.::l. pelo Tllesouro Federal 
l;O.ra a ~Iunicipalid;l.d~. e n"' sc:gundn. p;;.rte 
toma-ra out.)·as medidn.s. 

Em 1i~ce da disposição clara. e eviuente do · 
a.rt. 131 do Regrmento, procedi como devia, 
não aceitando-a. (ApoiudDs.) _ 

Procurei o mustre deputado. que, mfe
lizroente, não se a.cll3.va no recinto. para . 
dar-lhe pes..<:Oalmente as explicações, e então 
não tí.-e r~medio ·sinão cumprir o que de~r-. 
mina o Regimento, dando o des:pac'ªo a que 
S. Ex. acaba de se referir. 

Não teuho l<1ea si a emende que :poste
riormente foi acceita. o foi por mi~ quando 
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dir·ig-!a o:; tr~ba!hos da Camari!. em t c:1o o! .\.ccrc~ce!Ji.e-se- .\.s }lro.ç-::.s >olun~.arb.$ ou 
ca~0, o que pos~o assegurar é que no pro- i e.ng-auj:• ::,15 per·cc1J(;r5.n as gt\lt~ l ic.aç-ões q ne 
c~.:.u ; :nfnto que pr·ol:uro ter. eo Jc:sempcnhol ltl<: . .,: c:omp· tPnL .le :.1ccordo ~;Oh! .t ler n. Z-ii 
do c" :er,ttlv cc:rg-o que a c·onft::wç:1 d:: Cam::t•a; r.l c :;, ·~ C'. dc•zembr-:1 de 18~1-i, sL:j~-.. quall.'ur o 
irnmerecU:l.mente me de' le~ou ~.. I seu tcmpl) tle serTiçü. · 

OS::: 'BEu:;.\lUO m-: SoczA- Que~ Y. Ex. A:• _n. 17-:-Fat'lin.mentos-Ele\·e-::;;:; a. ,-erba 
l · · · I •·111 _,, ,,,.,.,,,.,_, -n"""' ~+.tol·Jc1 c" "lG ~cn .. ··~··•··lo •le i'empr~ t e:;:<:mlJCa::ou <.:Gm n•mto t·,,sr.r~:: e 1 :) ,(J': ... _. ; , ·-"·''" "·-~ • ... • "· ····~~c.Jl ~ · 

cleYaç'i.o. (:lluit,;,,· a ·íoirr1los.) ~--~':Y pr.1
·"''·. . . 

. . · 
1 

_ ::,ac "l1C(·f'";:tv:1mcnte nestas tt Y••tcs e rt.iGi-
u s:~._ AKI'Jltêl: l\IOS... r:ao 'Pl'(l(;\.lro_ Y(>l' I t:1 ,]:1S ~' emen•1:ts <ld Scna·1o, m:cndan.lo eli

q.ua\'S ~ao o~ panmymplws ll~.s Jrle:b SUJi::lt:d i minar o pt:riodo que supprime :).1:000$ de 
a c;:.:.mar'"; .. • . . . . _ ! (•rdenn.dos c grltt.iticaçües dos in;;rrudores da8 
, l,;~il• JJJ u O}l.b~~- 1·0nto. a ll!" l.:•,u~~a~- yo:1~o l e~cota:; m1litan:~: e a:; olrerecida;: ~10:; ns. 12, 
,,usu ,e po .. ~o .eal (jl~"'. o lll, .. ~ne t •. .-put.lll\l: }:_,e :t :Suppressn-tt r.la verba de lOu:OOOS des-
por _r ern:tmuu~o dtngm-me em ü.pat·le. 

1
· <.ina•la.-a pecmios. · 

~ ~-1j. JO : t i t! (i .' ; í iP.P to ~~ ..;~ HL) . 

Em :;·,~guif]a. é ap~r,•vada a. acta da. ses3::i.o! i!) !...'9~·. ::Z.:>i·c,:;o!dcn.te-0 pt;ojceto vae 
antocedc•nte. i :=<cl' ·1e·:ol\'i,_lo ao Senn.du. 

sn:o :::em . . é,el.Jat•• ~•pprovndas a c: lb:];t('l;iJe::: I ·~· P)-"t·). " \"Oto~:: e ''llP!'O''•i: . 'l'l ,, 'clr"··-.~ - • . - . r--)-- - ~ - f - u- . -' ... ~ -~ ·. ___ ..... -- - -~ "~ ~. t.t.ll: • . , :., 
i1E~1es, tl?S }~;'?:lecl;u:; 11 · ;):., A, cic_ , "· ') e i cu:::sãc e envia<lo á Cómmissilo de i\eda~<·ão o 
I,'" h. Ul' 11:'9::>, para serew t!lYiHI.l<l:> "''·' ' .,,,,·u'nte · 
;:,enlldo. . ~ . e, . 

.' 
E' pos c~~ a v ;.tf.o~ ~~ n.p;.rovadl) o ~eguinle re

quer·imentc> ·1 ••• Sr. Erico Codlto oirer<"cid.:. 11:1 
:SessiLo de li 011 tem: 

. _ . _ . O C•)liQ'r(·:'~o N:v:iona.l decr(:b,: 
,., ~, R~·qucrr• • a. nome;lr';''' de um~1 - Gt~il:lll JSS;to i . 1- .. , -~. . ,1. _ .· '· .. : . . , 
.t:.s_pec1ill, du :::ete memh·os. afitn de \!H p;w;- 1 Ar~ ... E d.ed,tr.t ."l exr.mc,._t a_litv ,d,1 ;tn 
:er _~ol ,r-e · 0 ;_.: ; ·0j,~ e 11 ,, d~ m•:-n•lJ"'lin d_:t ex.ih•t'·l ~ ~:~ ~eou l)<.n·a ~?m a: y·~~enda. :act_o_~l<\l o ~<tl
,aç·a·.• d·· c;tfe pela Un1:t(•, com;:, m,1x :ma 11!-a-1 .l~tdu coroi.el c •. , cxercno '\Vertcbl<tO Fretre 
vid:,1[u. \de C<U'\·a~ho, C~~samto, pOl tanto,. OS des<::üll(QS 

a que e:.:tau Sll.Jettos os seus veJ~C;Ullentos. 
ü ~. :.:._·. n:. 1·csi<l~~n~:e-Em '.~.·_:rwd L' da! r •. ~\.~t. 2 .. ·· Revoga.m-:;;L: as dis;:•osi•;·ões em. con

:tl1i•ruv:tç-"'o' o l'equeJ'liiWnto rwme:·, p:ll'a a .l.ll'lO. 
~:-'mmi~~iio cs Sr~. E_ricn (\dito. ·\·.lolpllo 1 E' :po~i.a ~t vo10s e ::t.ppt•o·;[t:..!a o. segui!lt(• 
1.J<.Il'<.:.J. ~eeze:lel\c, t.on·ca.. Gon•;·:d \"('i- ::1mG-~. í 
·r(,rqn;·l~~o · :\IorL~ie:. t. c: \"-::.·!!n<: d(~ :\b:·t:;;. j 1-~ut·:., ; da d': Cu·ín~.u·a. dos De~J ~ ~~t~~h~3 fJ.O u;·o .. 

._ 1 j ecto ri,j .'S\:~·odo tu;. 105: de ... 1.~~D..J., c JUd, de 

PHI )IE!R ·• P.\lffE D.\ OHDE:.\1 !J(l IJLi I 1895 

I c\•··:!·~~cent~-se-Ao domínio do Est.;\dO .de 
E' · 1 . . - 1 . 1 1 . Santa i,.;u!:arma fic:tm pertencendo t:s se!!'mn-

. . ;~. lltlllllCI<l~· ;1 a 1""'·:'<-:w: ':~;,.: e~en• a.s_' <)'te;; proprio~ naciuna.es . -
:::-emoo" aiJ j)l\•J('L'tit 11. !.:1::::> C, de i89o, fjUe llX:l \ 1 . . 
a de:>pez.a do ilini:.:te:·iu dn. Guerra. I · l", o p~dar::o \.Av governo e tel'l'éllO :'ldJa-

"- . . . . . 

1

.:etl te : . 
.:>ao ~ncce~si.':Unent\• po:-tas ~. _votos e appr'·'· 2". é. tenflno onde existiu <'l casu de resi-

Yad;~s <tS segumte:; emendas do :Senado:. dencía. do vig:trio, situ:ulo tí praça. Quinze 
Ao n. '1- Dir<:c!.t>ria Lle Obra.s :.1il\t.n•cs -'

1

•.h• -:\ovemlmJ, na capital:; 
R_c,iuza.-se a, 50:000$ tt verl:a de 100:000~ pe- 3•, o terreno on;-le existitl Q t~rmazem ~a 
dHh ]1<\ra a Escola Superior de Guerra, na pol v ora, na ru<r . · Sacco, na cidade de Sn.o 
praia da Saudade. . . Francisco ; 

Elove'-se a 100:000:3 tt verba de 75:0UO$ eles- 40, a. antiga. ca.sa üa directoria da colonia 
tínad.a ás obras do · now• quartel-typo pa.ra Blumen:m; 
ca;·allar.ia, em construcç::ío nos terrenos da 5°, a. casa do padre catholico, em Blume-
Quint.a da. Boa-Vi8ta, nau ; 
. A cvmmíssã.o jülga que-estão no c~so de ser 6', a casa dli. escola do ·se:w masculino, em 
npprovadas }'lela.· Cn.mara., . • • ·.. . .· . . Blumeuatt; 

Ao n·. 5-Instntcçií.•J Militàr-n.(~duza-se a · 70, a ca.st\ da escola. do sexo feminino,:· em 
300 o numero do5 aiumnos intel'nos 110 Col- Blumenau ; 
legio Militar. . . - s··, o hospital, em Blumenau; 

Ao n. 14-Corpos arregimentados-Reduza· 9". a casn. ele detenção tle: alienados: em 
se averbaal2.í32:1G6$000. :Olumenau; 
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10°, casas de audiencia, rla força policial, 
do commandante da força e cadeia, em Bul
menau; 

11°, casa do pastor protestante em Blume
nau; 

12°, casa da clirectoria da, ex-colonia Luiz 
Alves; 

13°, casa da directoria das ex-colonias Ita
jahy e Príncipe D. Pedro ; 

14", casas das escolas do sexo masculino e 
feminino nas ex-colonias Itajahy e Príncipe 
D. Pedro; 

15°, casa da cadeia, na Brusque ; 
16°, terrenos reservados para passeio pu-

blico e pasto na Bl'usque ; 
17°, casa da escola em Nova Trento; 
18", casa da escola em Guarihuba do Sul, 
E' tambem approvada a seguinte 

Emenda 

Ao projecto n. 160, de 1895. 
Ao art. I o accrescente-se : 
4°- O terreno devoluta cito á Avenida 

15 de novembro mt cidade ele Belém, em 
frente á esta,ção da estrada de ferro ; 

5"- O terreno na estrada José Bonifacio, 
onde foi hospital de variolosos ; 

6"-Sitio - São Macario -na comarca de 
Loure. 

s- R.-Sa.!a das sessões, 7 de outubro de 
1895. -Malta Bacellcw.- Hollanda de Lima. 
-Ccwlos ele Novaes.- Theotonio de Brito.
Bricio Filho. 

Assim emendado, é devolvido ao Senado o 
projecto n. 160, ele 1895. . _ 

E' sem debate approvado em 1" rhscussao o 
seguinte projecto n. 204 A, ele 1895 : 

cto n. 204, de 1895, entrar em 2" discussão, 
segundo o art. 132 do Regimento, desde já. 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedida. 

E' annunciada a 2" discussão do projecto 
n. 204, de 1895, concedendo amnistia a todas 
as pessoas que directa ou indirectamente se 
tenham envolvido nos movimentos revolu
cionarias occorridos no territorio da Repu
blica até 23 de agosto do corrente anuo, com 
as restricções que estabelece. 

O Sr. Serzeciello Corrêa -
Sr. presidente, encontro-me em um dos mo
mentos mais solemnes da minha vida ! ! 

Tenho de discutir o projecto que confere 
amnistia aos revolucionarias de 6 de setembro 
deante de uma Camara que em sua quasi 
totalidade vem da, victoria contra a revolta, 
deante ele uma Camara que combateu ao lado 
do Executivo com energia, ás vezes com au
rhtcia, a mesma revolüt, deante ele uma Ca
mara que se quedou silenciosa, applaudiu e 
depois approv-ou os abusos que se praticaram, 
as tyrannias que se exerceram, as injustiças 
que se fiz0ram, os direitos que se violaram, 
defendeu emfim urna Constituição que se ras
gou mil vezes para salvar a mesma Consti
tuição, Carnara que teve nos dias ele perigo os 
olhos fitos uo poder. 

0 SR. FREDERICO BORGES-São modos ele 
apreciar. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Eram actos ne· 
cessar i os na occasi ão. 

0 SR. SERZEDELLO CüRRf]A-São modos de 
apreciar-eram actos n8cessarios na occa
sião ! ! E e porque são modos ele apreciar que 
eu os estou apreciando com calma e sem 

O Congresso Nacional decreta : paixão. (_-lpartes.) 
Art. 1. ,) Ficam amnistiadas todas as pes- Os nobres deputados não me interrompam. 

soas que clirecta ou indirectamente se tenham Estou narrando um facto que o nobre depu
envolvido no> movimentas revolucionarias tado por S. Paulo confirma, quando me diz 
occorridos no territorio da Republica até 23 que eram actos necessarios na occasião. 
de agosto do corrente anno. O SR. FRANCISCO GLICERro-V. Ex. atira 

§ 1. o Os officiaes do exercito e da armada uma ironia amarga á Camara e não quer que 
amnistiaclos por esta lei não poderão voltar se proteste. Não é assim que h <lo ele arrancar 
ao serviço activo antes de dous annos, con- a amnistia. (.-lpw·tes.) 
tados da data em que se apresentarem á au- o SR. SERZEDELLO CoRRÉA-Não estou lan
toridade competente, e, ainda depois desse çando ironias á Camara, estou narrando um 
prazo, si o Poder Executivo assim julgar con- facto que é historico, que é de hontem, que o 
veniente. . _ paiz inteiro conhece e que está na consciencia 

§ 2. o. Esse_s ?ffietaes. emquanto 1~ao rever- da propria camara. (Apartes, numerosos pro
terem a actl Vldade, ~penas ve_ncerao o soldo testas.) 
de suas patentes e so contarao tempo para, Sr. presidente, si v. Ex. não me garante 
reforma· . . _ o exerci cio ela palavra-Si está morta pela 

Art. 2'' Revogam-se as d1spos1çoes em con- intolerancia a tribuna parlamentar ..• 
traria. 

VozEs-Oh ! oh! 
O Sr. ~~rthur Rios (pela onlem) O SR. SERZEDELLO CoRRÊA ... sento-me; 

requer dispensa de interstício para o. proje- si os nobres deputados entende com o ru-
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mor abafar a minha voz, perturbat• a ela
bor::tçü.o mental do meu espírito, introdu
zindo a desordem no plano elo disc:J.rso 
qtrc tenho de fazer, renuncio o diroito de 
íà.ll:t.r. 

comprehendemm sinão como um acto de ser 
vilismo e de corrupção, mas que o juizo se
reno da historia veiu sagrar um acto de 
benemerencia., uma prova de rara sabedoria 
política! 

0 SR.. BUENO DE .ANDRADA.- 0 símile é 
acceitavel. 

O S&. PRESIDE~TE-Decla.ro ao nobre depu
tado que tem a seu lado a Mesa para garan
-tir-lhe a ampht liberdade da tribuna. O SR. SERZEDELLo CoRR.f:A-Vê, pois, o 

O SR. SERZEDELLO CORRÊA - Obrigado a nobre deputado si o similc é acceitavel, o 
·v. Ex. sim,:Ze pro>a apenas a imprudencia com que 

Eu não exprimi ironia alguma á ca- os nobres deputados me interrompem. 
:mara. Peço, pois, para a minha palavra. benevo-

Eu não ten 110 o intuito de o:ffender a meus ler.cia, pel,\O para mima liberdade da tribuna 
collegas; quero para mim a liberdade de parlamentar e confio que essa terú,, não por 
narrar um facto, que e verdadeiro. que é mim, mas por amor á Republica e respeito ;í. 
·historico. Constituição, todas as sagrações, porque no 

Não sei porque essa nuvem de intolerancia, dia em que a intolernncia a ensombrnsse, 
assombrando a Camara ao choaue de minhas nPsse dia. todos os patriotas se deviam curvar 
:pa.laxras, quando esse procedimento só nia.is sobre o esquife da Republicn. porque nelle 
tarde poderá ser apreciado justamente E\ jus- havia um morto- a. liberdade! 
ta.mente julgado. Felizmente posso entrar no debate com a 

E quem ~a.be se isso que a muitos ho_je se alma tranquilla e o espírito sereno. 
affigura um crime, que a mnitos espíritos se Estou deante de uma.Camara. positivamente 

:affigura um erro gravissimo. razão porque republicana. Não tenho deante de mim uma 
os nobres deputados tanto se irritam, não maiorht como essa de que íalla o poeta. dos 
será mais tarde, no juizo sereno da histeria, 11lisera1;eis, que insultava :tntes de prescrever, 
á luz das consequencias que se seguiram. quo comec;wa a per.,eguiç.ão material pela 
através da crise que at1·avesso\l a Nação e dos pe1•seguíç.ão moral; maioria. que no dia li de 
:perigos que ameaç:arn.m a ordem e o pro- .julho de I85Ci, quando elle denunciava a 
gresso do paiz, quem :;aue si :1. sua unidade, conspiraçiio de Luiz Bonnparte, clla.mava-o 

·quem :>a.be si a. sua integridade.não ser·á apon- de intame calumniador. que em outro dia, 
tada. como um a.cto de sabedoria, como um qu:LUdo combatia a lei de deportação, dissera-o 
acto de benemerencin. '? vendido ao estrangeiro para em outra 

Quem :;;a.be si este acto ni'ío será campa- occasiiio chamal-o adorador tlo sol que se 
ra.vd ao das Camaras americanas do tempo levanta! ! 
de Lincoln em que tudo se permittiu, tudo Sr. presidente, nuncn;ti"Ve·outra.- inspirn.ç:ão · 
$e fez, tudo se violou: lei, Constituiçã.o, quo niio t'osse o bem de minha. Pa.tria, outro 
autonomia dos Esta,dos. ma.s tudo :;e calou •le:;ejo que não fosse a Repnblica querida e 

·1•orque a Pa.cria correu perigos, tudo se invejada, a Republica, como regimen de pro
consentiu em quanto a. un ir1ad,; nacional speriúauo e engrandecimento para _a patria., 
esteYe ameaçada, em qua.nto a integl"id.ttde n RepulJlica onde não governassem olygn.r
do territorio não ficou deliniti~·amente asse- chias. zlJas onde coubessem todos os br<1zi-
gu1·ada! leiros! ! 

Es~e período foi lá, como aqui, o do uma Preciso desafogar-me, preciso dizer ú, Ca-
franca dicüulura, e tal como em Roma, qww- mara: Yenho do caminht:> da ingratidã.o e da. 
do ;uneac;ad<t em s;ms muralhas. o Senado injustiç:a; venho de 15 mezes de tral)alho 
abrlica va todos os poderes e o general dieta.- q ua.si Sc·brehumano na gestão r.Jos mais trans· 
dor fazia a lE-i, execut;n-a.· !L c punia os trans- cendentes negocias, tendll em mãos a fortuna 
gressores, assim Entre nós durante essl·s publica. e com ess~t a rortuna particular, em 
lo~gos mezes de magoas, de lt!to e de la- um pe1·iodo de crise assombrosa, em que o 
.grn12as! ! . hrah tudo ameaçava arruinar; venho de 

Nao o1fendo R meus col1E:gas, poi'tanto. ·1 noutes não dormidas, ,1e vitrilia.s continuas, 
,. Respei_to o:; intu_i.tos .do seu proc .. eder, acato accu.mulando a.s duas past;t;'du. viaçü.r> e fi· 

<JS muve:s e os estrmulos de sua conducta. . nan(!US e onde o expe,1iente nunca. ficou atra.· 
. . Narro um facto que a bbtor-ia lia de apre- za.cto de um dia, e ou de niio deixei de resol-

.. · ()ia.r·, quem -sabe; repito, tal vez co in -os mes- I ver . uma só questão submettidaao meu . estu
luos ene:nmios COJ?-1 que aprecia a attitu•lc do, com o fim de salvar o meu plt.iz, de pre
d.a.s Camar-<"tS amer1canas na. guerra de secces- parar o rigimen civil, consolidar o nosso 
sã.o e que os partidarios exaltados do lado da credito e rr!orifica.r o chefe do o-overno a. que 
:revolução, como os espil•itos affeitos ú lel e ser ria· v~uho de deixnr a alta ~dministraçüo, 
5.ncompativeis com os actos da dictadura, não tendo deixado o meu successor, pela. sur-
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go:ve~no do marechal, como actos que per
mtttlram a ordem no meio <las ruas dií.o as 
glor_ias e J1 paternid•t•lc ~o marechal, ' quando 
poL·em o JUlgam actos VIOlentos, 11ictatoriaes 
salpicados de ironia, atiram a respon~:tbili
d:J.~te delles á. miuha pessoa-então siruvles 
secretario c cujas opiniões não obrigavam a. 
:pessoa do Vice-Prt!Sidente. 

O SR. Fn.ETo PmEs- A Camar:.t. foi sempre 
Sl)lidaria com o marechal. 

preza. a de meus planos, cerca. de cinco 
milhões e meto. com os quaes se pagaram es
quadr•as e se pôde pagar o nosso pessoal no 
estrangeiro. A consciencia não me accusa. de 
um desfallecimento ; a consciencia. não me 
re~imíoa. uma si.i vaci!!ação e, no emto.nto, 
tive de se.r preso e o que e mais, confundido, 
eu que oodia a.ffirmar que sa.lvim a fortuna 
publica ê particular de uma cat1strophe ; eu, 
que vira presas em minhas mãos rcput •Çües 
e tudo que este pail possuia na industria. na 
na.vef!ação, na via.c.ão ferrea e urbaua. ; eu. . O <ln. />RTIIuu Rros - Si é uma a.ccusaç-;:i,o 
que não deixi~ra. em ca.sa o nece5-.<>ario l)ara. a. a Cama.ra., lembro que foi V. E:!>:. quem mais 
alimentação do dia seguinte, contundido de- pugnou pela. approvação dos actos de lO de 
pois de ter r epresentado a honra. da Repu- abrll-mas entre elles e a revolta. de 6 de 
blica, POl' ier sido :\Iinistro das Rela1)ões Ex- setembro nilo ha paridade. 
teriores, o seu progresso na. pasta d:\ viação, O SR. SERZEDELLO Co&nf:A-~·nío ha pari
o seu credito, a sua honestidade nos p:tga- dade porque uma teve todos os seus corolla
mentos. a sua fé nos cont.mct.os :pot• emprestí- rios:-=teve todas as suas consequecia.s-pro
'DO estrangeil·,>, na pasta da. fazenda ; preso dUZlU em males e em dedicaçiio de heroismo, 
pelo mes1no. governo a que servia, em con- 1\e energia. e de ac:ç:to todos. os seus eíl'eitos. 
íus[o com. os galés e os gatunos, sem que - Não assim tt. · omra.-Si pedi a approva~ii.o 
contra mim hOuvesse um só a.cto praticado, dos actos rlt~ lO de abril nem por isso esta.~·am 
um só documento que trabisse a minha o nobre rleputa.do e a Camara. obrigados a 
conducta ! acceita.t-o, mas 6 que nesse tempo todos o 

Tive de ser preso como traidor á Republica approvara.m.-Todos <tppln.udiam o governo 
c Deus sabe como vivlt~. pura. dentro de n1inha que não perruittitt começo de pronunci:l.
a.lma a. sua imagem I mcnto~ , que ~abi<l. a.gh· sem a. p~::ssã.o da. íbrça, 

Como e1>a. nobre e digno o culto que lhe violando'" lei pa.r:J. sa.lva.r lei super ior, a da. 
·rendia.! ! ! . ho11ra. do go\·eroo, que era. a hont':l. dt~ pro-

O ::>a, JosE' ·.· CARLOS- Tambem me aconte- PL"Ü\ N<1fiio. H~ie'-passall~ es~~ periodo-a. 
ceu o mesmo quando fui para Tt\batin·'"a.. 1 C•~m:u·v. •e!ll o r1so. q!le repito. n<tO me amar-
tRiso ) · " guruu e nao me desv1ou do fim que tenho em 
• · · . vista.. )las a. inda.. ~r. pre;;iden te, pat~\ pro-

O SR. FaAl'crsco GLICEP..lo-Devo dtzer que vnr-:;:e a rninh;\ das honestidade se affirmou 
a prisão de V. Ex. íbi um grande erro. Não que er;:~. àe minha. propriedade a casa. em que 
tomo a responsabilidade desse~ erros. moro . 
. . .. O SR. _SERZEDELLo CoaR1h-Nã.o me altera., I O SR. Br-:r.ISXRIO DE SoüzA-Niio foi jorn(LI 
Sr. pres1~cnt!!, o aparte do nobre rleputt\tlo nenhum que lez e:s.>n. actu~ção · foi um ano-
pelo Cap1t:\l Federal e nem me amargura o I nymo. ' 
riso corn que a maior ia. _recebeu as palavras • . _ . . . 
de S. E.t. Esse riSO ca.luu mteu·o sobre a. ca- OSR. Z.uL\ - E Isso e uma. ba.zxeza. que 
beça de S. Ex., que voltanclo de Ta.batiu- V. Ex. nem de\' e !'espondcr. 
ga, mais t~rde ~eniu com a maior kalda- O SR . S1m.t:EDELLO COR:lt::o~. - Eu ;:ei, Sr. 
-de o marechal Floriano, a. quem prestou os presidente, que a. Ca.mar:l. me faz justiça; 
rnaim·es setTlç,os - esse riso recue inteiro eu confio t.am bem na. consci.enci:J. do meu p:l.iz, 
sobre a Cam:wa. que approvou. defendeu e para sabel' que elle me 1hz .iusiíça, mas o 
applaudiu esse acto do mareelrai por lei e por que eu quero ctemoustrat' e qual er;L a 
honra ao ;;eu caracter, o principal responsa vel. atmo:phera t\e J:la:~õ~s •• "tmosp~~er~ lle od:os, 

o sa. BEL!SARro DE So•.;z.\.-Sempre mo at~:no~ph~l'a (',e de~1Jeuo, que exJstJ;l. clura~te 
lt;tbituci a vet• V. Ex. assu1uir a responsahi- ~s.e. per10do, e que dt! algumn. ~orte póde 
lidatle ,\e seus acto3. Estranho o quo di;:. por- JUSttficar os a.ttr-~ntado;; que se COilllllettera.m • 
.qüo v. Ex. to>c pa.rte grande n:J. repressão · O SR. Fr.EDEtuco P.vR,;ES- Antes da Camura 
aos actos <le lú do abril. (.Apal"tes.) tU.t.er justi~.;.l. n V. Ex .. o redactor chefe -dessa. 

o SR. SEt::.ZI':Dt.:LLO Con.Rii:A. _ Não fujo :·t 1olha. hunrudo com a contlanr,.-n. do marecll tt.l 
r esponSitbilidaue desses actos . Já 0 · dt'Clur<.li Floritmo e na .-igenci(l. olo e;;t:ulo de sitio • . 
muitas vezes, j:"t .o tliSS(l publicamente, mas 0 atnrmóu em snlcmnc editori:tl, perante o 

·· que n:i.o cotnPL'elleudo é o procellimento -da- pai r. _que .V· Ex. r:sb.v3. superior a essas 
(l.uenes que qu;>.ndo julgam esses actos como a<:cu~ções~ · · · · 
actos de energia, como o.ctos quo prestigí:n;~.m O SR. SER7.EDEr,r.o Comtf:A.- E' verrlnde, 
:a autoridade, como actos que consoliduram o Sr. pr:!sidente, mas o facto e inconte~ta.vel~ 
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Em mais de um jornal desta Capibl, afiei
coado ao governo em uma historia que se 
dizia ser a origem da revolta de G de setem
bro, a sua razão e os seus homens, na qual 
se apreciava todos os acontecimentos desta 
época, historia que tinha encontrado então 
enorme acceitação porque não apparecia con
testação alguma, querendo-se provar a mi
nha coparticipação nesses acontecimentos, 
amrmou-se que a casa em que eu morava. 
uma casa que quando muito porlia valer 20 
ou 30 conto;;, era minha prop l'iedade, como 
se esse homem que tinha occ up:tdo as mais 
altas posições na vida publica, por po3suir 
20 ou 30 contos podesse ser considerado um 
homem deshonesto. 

~Ias a verdade é que essa casa não era 
minha, e dias depois, eu era obrigado, pJr 

' attenção pessoal de um amigo que me visi
tara na prisão, a podir uma contestação 
franca e positiva a essa histeria, provocando o 
calumniador a que exhibisse uma prova, um 
recibo, um attestaclo, um só documento que 
viesse demonstrar ao paiz que essa caea era 
minha propriedarle, ou propriedade de qual
quer pessoa. que me fosse cara . 

Foi então que eu tive no espírito recto e 
honesto do meu amiY:o, o Sr. Frederico Bor
g·es, a justiça para a- minha honra vilipen
diada atrozm•mte, para a minha conducta e 
pa:·a os meus bl'ios. 

Levada a questfl.o aos Teibunaes , confun
dido o calumniador pela impossibilidade de 
apresentar o seu nome, veiu a 11eclaração 
formal e completa, revelando a grande ind.J
pendenc!a do caracter do nobre deputado IHt· 
quella occasião em que uma atmosphera de 
odio~ , de preconceitos, de despeit.os e de 
calumnias cercava aquelle que havia sido 
durante 15 mezes ministro do marechal Flo
riano, e cuja consciencia não o accusava de 
vacillação, cuja consciencia não o accusava 
absolutamente ele ter um SLl momento, umtt 
só hora, um só di;c faltado ao seu dever; mas 
que ao contrario nunca poupou esforços para 
consolidar a Republica, para tomar esta 
Republica amarla, para tornar esta Republica 
um regimen de paz, e não um regimen de 
orlios e (le estado de sitio. 

0 Sn.. FREDERICO BORGES- Independente
mente da. responsabilidade legal que o re
dactor-chefe do Tempo declarou assumir, por 
não ter querido fazel-o o autor do artigo, 
V. Ex. sabequeeu tinha vi>toanteriormente 
a declaração a que me referi. 

0 SR. SERZEDELLO CoRl~~.\- NO emtanto, 
sem querer absolutamente, sem querer nem 
de leve si quer apresentar serviços, eu 
poderia exhibir as provas as mais claras, ias 
mais positivas de que eram tidos na ma or 
relevancia os meus esforços, admirado o meu 

zelo, aprecia·la a minha honestidade, em 
uma confiança por parte do marechal, con
Jiança que não se abalava um só instante, 
conJiança que se traduzia na maior indepen
dencia, na mais completa autonomia e liber
dade de agir que jámais teve ministro neste 
paiz. 

Venho, pois, da ingratidão e da justiça. 
Venho, pOl'éni, sem outra solidariedade 

com essa revolução, a não ser a do so:ffrimento 
e a do martyrio, pedir á Camara a amnistia, 
que é a mais completa, a ma.is bella e a mais 
recunda das repressões. 

Venho sem odios, esquecido do que soifri, 
esquecido das lagrimas que vi derramar. 

Não trago diante Lim olhos e imagem dos 
Jourdans desse período de revolta, homens 
sinistros que farejavam o sang-ue. 

Venho convencido de que é preciso fazet' 
clesapparecer de nosso olfacto o cheiro de 
sangue; venho com a alma banha'la nas alvo
radas brancas da esperança, com o coração 
repleto de paz c o espírito cheio das p'l
lavras 1le Malouet quando só, companheiro 
de Barnave, elle dizia : si a Constituição 
e bóa, é preciso que depois das revoluções 
ella ligu3 todos os cidadãos, é preciso que 
não haja um só homem cuja viela possa 
correr perigo, porque sem esta segurança 
não ha voto, não ha julgamento não ha 
liberdade, só ha. um poder -é ainda a 
tyrannia. 

Venl10 pedir á Camara que tenha tole
rancia. 

Não venho, porém, recordar as dores por 
que p3.ssei, as amarguras que soifl'i, por odio 
ou por despeito . 

Soifl'i mais pelos outros do que por mim, 
soifri mais pelo exercito quando vi mistu
radas as fardas dos generaes e de officiaes su
periores com as blusas de galés-não por mim 
porque havia. despido a minha fal'Cla ele official, 
de engenheiro e ele lente 1la Escola, con
üando-a. aos cuidados do seu lar, ultimo, 
serviço que prestei ao exercito, ultima 
rleferencia que pude ter com os meus cama
radas, ultima, homenagem prestada aos meus 
discípulos. 

Não é, pois, o odio ao que se fez, não é tam
bem o espírito de revolução que me traz á 
tribuna para pedir a amnistia. E' a conscien
cia ele que de lado a lado houve erros, de que 
de lado a lado houve faltas, de que de lado a 
lado houve ideaes que ennobrecem o homem, 
exalt~cem o caracter e engrandecem uma 
época. 

Sim, Senhores, vós que luctastes pelo que 
chamaveis a legalidade, tendes a certeza de 
que de vosso lado estava a autoridade, estava 
o Po(ler, mas que não havia mais leis pa.ra 
viola.r porque todas haviam sido violadas. 
(Protestos, tumuUo). 
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Onde estava a Constituição para o governo 
que defendestes~ Estava ]_:JOrve~tma .em con
sentir que o poder fosse v1ll!pendmdo na 
pusilanimidade com que viu deante de si o 
almirante Saldanha com ofiiciaes, navios, ma
rinheiro~, neut ,·o na lucta, neutr?, porém, 
não para receber do governo hmmlhaclo de
ante delle t odos os pagf•mentos ~ Estava em 
prender na Casa de Correcção, confundidos 
com os galé5 e os sentenciados generaes e 
officiaes ? Estcwa no silencio criminoso que 
guardou para essas centenas de vidas qne se 
immolaram friamente depois dos combates
nessa Imberideira cujas folhas ficaram tinhts 
de sangue - ne3sas quebradas de montanhas 
onde o silvo da locomotiva a visa a t odos os 
viandantes os horrores que se pr coticaram e 
os olho~ veem os ar lmstos em que se pendu
raram os moribundos ? (Protestos violentos .) 

O SR. FR,\:';crsco GLICEruo - Logo vi que 
V. Ex. v inha reeditar tudo isso. 

0 SR. FREDEltlCO BORGES - Quem provo
COU todas ess:ts scenas ? ( Trowm-se outros 
apaTtes .) 

0 SR. FRANCJSCO GLICERIO- Quando come
ÇOU não estava tão calmo. 

0 SR . SERZEDELLO CORRÊA - 0 C:J.]Or do 
debate trouxe-me a calma, e os apa,rtes, 
mesmo aquel!es que são olfen;;ivos, não me 
fazem perder a prudencia e o re.;p:, ito que 
elevo aos meus collegas e á Camara. 

O que peço á Camara é apenas toleran
cia para os vencidos, e peço a toler<:lncla 
para os vencidJs porque entre esses conheço 
muitos que teern a esta Republica os m"is 
assigoalados serviços. Conheço mu itos que, 
teem tanto trabalho e ta.ntos esforços que, E' i 
não fosse o concurso delles. posso ;lsseg urar, 
a Rep ublica não seria feita, si não t'o ,se o 
concurso delles, muitos elos Srs. depLttaclos 
que S3 sentam nestas cadeir;1s e que repre
sentam seus E.staclos, não estariam com cer
teza aqui. 

0 SR. 0 VIDIO ABRANTES-E' bJm declarar. 
O SR. ZA:liA-Entretanto eu pen~ava que 

aqui se! vinha gente com licença dos eleito
res! (Risos.) 

O SR. PAULA RAMos - Posso assegurar a 
V. Ex. que não tive voto nenhum de revol
toso . 

0 SR . SERZEDELLO CORRÊA- Vejo que estou 
irritando os meus collegas, especialmente o 
ilus tre deputado por S. Paulo. O SR. NILO PE(~ANHA-El!es não romperam 

O SR. FR:~Ncrsco GLICERIO- V. Ex. não com a revolta, quando a revolta foi o plebis-
me irrita. cito pelo imperio. (!Ia outros apa1·te>.) 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-Não continua
rei, pois, neste terreno, mas o que tenho dito 
é ma is que sufficiente para que todo o paiz 
comprehenda perfeít::tmente q ue de ambos 
os lados se pl'aticaram erros, se praticaram 
faltas . 

0 SR . FRANCISCO GLICERIO - V. Ex. O que 
quer é equiparar situações, mas não con
seguirá . 

O SR. SEt<zEDELLO CoRREA-Eu não quero 
equiparar situações . Eu digo uma verdade. 

0 SR . FRANCISCO GLICERIO- Está equipa
rando. 

0 SR. SERZEDELLO CORREA-Respeito muito 
os escrupulos àos meus illustres collegas 
e os estimulas de sua conducta . Concordo 
mesmo, que SS. Exs . estabeleçam a im
mortalidade para os seus heróes, que sou
beram vencer. Mas o que quero tam bem de 
SS. Exs. é um pouco ele telerancia para 
aquelles que foram vencidos. O que quero 
não é equ iparar, é estabelecer a tolerancia 
no espírito deSS. E:s:s. para os vencidos. 

O SR. NILO P EÇANHA - A amnistia ahi 
está. ( Trocam -se out1·os ap artes. Tumulto.) 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA. - Os il!USLres 
deputados não me fazem sahir da moderação 
e da calma . 

Camara v. VI 

O SR. PRESIDE;xTm-Attenção! Tem a pala
vra o Sr. Serzedello Corrêa. 

O SR. S~RzEoELLo CoRRk\.-São muito> os 
bons republicanos que se acham no seio das 
victimas, no seio dos vencidos. 

O SR . Ovmro ABRANTEs-Parece que V. Ex. 
tinlm muita intimidade c0111 elles. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-O illustre clepu
tar1o que ser viu junto do marecilal Floriano 
Peixoto, deve saber qual era e;;sa int imi
dade, pois que fui preso e a minha prizão na
turalmente devia ser baseada em provas con
tra mim. 

Apresente-se, pois, e ficará prova<~a a in
timidade. 

São muitos entre esse3 vencidos os republi
canos de maior pureza attingidos nesse< re
strição que se vae votar. Bast<t citar, entre 
outros cujos nomes me occorrem neste mo
mento aos labios, Lorena, republicano de 
tudos os tempos, e que, como já ti v e occasião 
de dizer nesta Camara, foi justamente o 
homem, na marinha, a quem Benjamin Cons
t a.nt procurou para aggremiar os poucos 
elementos de res istencia qLte a armada nessa 
occasião podia offerecer. 

Para aquelles que estiveram nos bancos 
escolares, c i ta, rei o nome de Romualdo de Bar
ros, intelligencia dist inctissima, republicano 

zg 
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de todos os tempos; Tobias Becker, a pureza 
e a lJl'andura republicanas em pessoa. 

Além destes, podrria ir buscar o nome dos 
dous irmàos Cardoso. Um delles, sabem-no 
todos aquelles que assistiram ao movimento 
de 15 de novembro, fui a energia prudenciaJ 
e intelligen te ao lado de Benjamin Constan t. 

OSR. PAULA RA.:Hos-V. Ex. conhece o 
manifesto dirigido por elle de Santa Catlla
rina ~ Desmentm o seu passado. 

O SR. "ERZEDELLO CoRluh-Eu não esf,ou 
justiticando a attitncle dos revoltosos. Parece 
que ns illustres rleputtdos não querem perce
lJef' '' orientaçiio rle minhcts idéns. Hct um in
tuito firme c provado rlo me desviar. 

Pois fique n:t consciencia rio nobre depu
tado que elle desmentiu o seu passado, mas 
eu estou mostrando qu<ü foi esse pa<sado. 
honroso, nobre, cheio ,le serviços immortaes. 

Poderia citar o nome ele S<>turnino Car
doso, que alguns co !legas militarp,s conhecem 
perfei t:1rnen te pela pureza, r! e seus sen tirnen
tos, pelo seu ardor á Ropublica, pela sua fé 
no~ p1·incipios 

Poilia citar esse moço que. durante os mo
vimentos da conspiraçi'io de 15 de novembro, 
apezar de sua oegn.nisaçilo franzina. debil, 
delic:>ili1, p~s~ou n:vla menos de 15 noutes não 
dormid<t~, lim:wdo pt·njc'ctis, para em 15 <le 
novembro tc'rmoB matel'ial necc8-;:J,rio e offe
recer resi:itenci:L á~ forç ,,s legaes que deviam 
sustc~nt<tr o imperio naquell:1 occasião. 

Par:" eose.-; ll10ÇOS, nlg-unR delles fuzilados, 
outl'os expatri uhR, LL,sllerdados da, C:a·tuna, 
orplliio3 de fel iciclado, long·e d:1 Patria e da 
famili:1, eu repito, si não fJr pelo cspirito de 
tolerancia da C<tm:tm, si niio rôr pelo seu amor 
e pelcL sua dedic<t,·ão áquelles (jUC soll'rem, qw" 
seja pelo menos pelos gt•ande;; sel'Viços que 
elles prestaram, quo ella tenha um pouc<l ma i~ 
de tolomnci;c pam elles, e vote a amnistia não 
ox:cl ui nclo-os, Iom b:·:1, ndo-se que es3es m ili tares 
Llistinctos, clwios de serviços á ltepublica, 
foram lwntem os seus prop Lganrlistas, <lepois 
os seus tiwtore.:; c mais tarrie os defensores ch 
lei no :tttentlvlo do 3 de novembro. 

Não. Negae aos vossos adversarios a gloria 
da victoria, exigi que respeitem os ideaes 
pelos q u.tr,s combatestes com heroismo e br<1-
vura, exigi quG digam que assim o fizestes e 
que muitos calastes, porque era preciso sal
vat' a Republica, salvando o principio de au
torid<Jde, gloriflcae o vosso heróe, que soube 
resistir e soube vencer, peui para elle a im
mortalida'le da. hbtoria, m<ts respeitae tam
bem o proce<limento de vossos ad versarios do 
hontem, e como brazileiros, vos-os irmãos 
sempee. Vêde a situaçi'io de vossa Patria aba
lada em seu credito, ameaçada em sua honra 
e Jicae certos que ni'io nos f,tremos respeitar 
no exterior emquanto perdurarem as nossas 

rl iscordias in ternas. Lem bme-vos r1as pa
la v r as ele um gran•1e orador con voncional, 
quando dizia deante da Franç·a ameaç<v'a: 
ctcladilos, quando o inimigo vos ameaça e 
um homem vos induz o adio, véde nelle o 
inimigo de vossa salvação. 

Um povo, Senhores, a que fosse necessarie 
conservar. envenenado em odios, como meio 
de gara,ntir a Ropub\ica, seria um povo desce
lerados e esta Republica estava doshonrada! 

Peço ho.ie, como uni co meio capaz de tornar 
fecunda a paz," amnistia; meditat>, Senhores, 
nestas palavras de Victor Hugo: Salvar os 
outros, é s~tlval' a si mesmo. A solidariedade 
é terrível, mas '' fraternidade é doce. En
viemo.s ao exílio longínquo a. ft·ota luminosa 
da volttt. Restituamos os maridos ás mu
lhere:.:, ;;s Camilia~ a seus lares, os trabalha
dorfs ás of!icinas. ílestituames a nós mesmos 
aq ueiles que teem si•l o nossos inimigos ! 

Quem mata o seu in i:nigo faz reviver o odio. 
A mais efflcaz das repressões é amnisria ! 

Appello, pois, pant os republicano" sin
cet'O~, os tra,balltaclnrcs de todos os tempos; 
lembrae-vos que com a vossa re,tricção cas
tigais os mais denodMios e os mais puros de 
vossos arni':o.s. 

E é a e.;fies quo casr,igaes 1 E vós não atten
deis a nada! 

Vou tormina;' porque e2tou cansado! 
Os apartes fatigaram o meu espírito. Vou 

tet'minar evocanr\o a memm·ia da Camar:. o 
exemplo ue Thezoigne ,lo Y!ericourt. 

Essa mulher "') lado de S:tnterre comman~ 
•lou morticínios, vi v eu de odios. 

nins tardo enlow]ueceu; recusava deante 
rla plebe vestir-sD e terminou com os cabel!os 
br<wcos, desgren ltado..;, atirando-se á 'i !ages 
do carcere, arl'itst:wdo-se pelo c!tão, d0 qual 
~ó levantava-se pal'a t'azet· emoções de cholera 
a um povo imaginario. 

Que a Camctra vote a amnistia, que voto o 
projecto que menus restricções consigna. Eu 
não desejo para meus collegas a sorte de 
Thezoigne de Mericourt ! 

O Su~. Franciseo Veig·a é do nu
mero dos quo det'<cm o voto convict8, e con
scientemente 11. f<t~"Ol' da emenda do Senado 
que estabelecia amnistia ampla para todos os 
revoltos os. 

Relembranrlo este facto, f,1J.o no intuito de 
justitic:1r este voto, cuja gravidade foi enca
recida pelos jornaes contrario> á arnnistia e 
pelo illustre learler da maioria, que, levan
tando a bandeira rubra. impoz a seus amigos 
a rejeitação r1a emenda, sob pena Lle serem 
revoltosos. 

Independente dos motivos de justiça, de 
humanidade, votou pela amnistia ampla por 
entender que era. uma medida de convenien
cia publica. 
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E deve declarar que até hoje ainda nlio se O Sr. Sebastião de Lacerda 
arrependeu disso. cede ao sentimento do dever, abusanr1o da 

I-Iistoria Ol factos políticos de sua terra benevolencia da Camara, para accentuar os 
natal, para mostrar que os mineiros estive- fundamentos do seu voto. 
ram sempre unidos aos fracos e aos oppri- Assigr:ou o parecer da Commi3são de Jus-
midos. tiça 0 Legislação; mas é obrigado a declarar 

Depois da Republica, o Estado de Minas com a maxima franqueza, com toda a leal
tem sido sempre muito pacifico, respeitaclor dade que desejava ir além da limitação esta-
da ordem. belecida quanto aos revoltosos militares. 
Co:rcl~mnando a_ re.volta d~ 6 de. ~etembro~ Entende que ha circumstancias que justifi-

- prova- o luil!mo,o mamfestr:_ elo Dr. Af cam. que exio·em acto de clemench. de crene-
1ion ~o I:>enn·ct M1r1as 11eraes nao e~q·Je"eu b ' ' o ' . ' - - . · - ' · . ' ·. rosidacle par·1 os que se insm·o·em contra a 
o~ s_entn!_lentos . da humanrclade, proprros r~ a' ordem coustÚucional ele um p~iz · mas em 
crvJlJ:;a<;ao brazrl~rra, e recebeu em seu seto assumpto tão melindroso o orador' u:lo quer 
todos os persegmclos e suspettos. . ultrapassar os limites fixados por sua, con-

Responclendo a apartes ele seus collegas de sei 'Jcia 
bancada que se mostram systemattcamente e. · 
hostis aos revolucionarios, diz o orador que A segurança da Patria acha-se confiada á 
revolucionaria tambem foi o Congres~o, ap- lealchtde, ao espirito de ordem e disciplina das 
provando os actos inconsLitucional'S pntti- classes armadas. 
cados c!urante a revolta. Os militares que se revoltam contra os po-

N:To é seu intento demorar a p1ssagem :!eres con,;tituidos, que tomam par~e em com
desse projecto. Entretanto, nutre séria.s du- moções políticas não devem reverter á~ filei
vielas :t respeito da sua constitucionalidade, I r<lS on lo in,;inuariam o espírito ele illllisci
no tocante ás restricções que estabelece. plina, readquirinclo os elementos, os recursos 

Amuistia é o esquecilllE>llto do passado-de- moracs e m;1tr-riaes de que uzaram para per
finir;iio ctr accôrdo com êt nossa Con:it:ituição e l turbar <t ordem e ame:tç"r a segurança. da 
com o direito publico brazileiro. , Republic:t. 

ci-'1mitt.e a arnnbtia com exclusões, mas não Aiiirma-se que a amnistia niio permitte 
com limitações. distmcJ:ão de inclividuos ou de classes, que 

Demais o j)l'ojecto commuta Q.s penas em aproveib a todos implicados na, imuneição. 
que l'o~sam ter incorrido os rebeld; s e neste Não h a parid:tele de condições entre os c i vis 
ponto elle é manifesbtrnente inconstituc1orwl, e militares; ic estes cumpre manter eu de
por isso que a commut.a•.;ão de penas é attri- ft'n 'er :1 ordem interna ou extermt; antes de 
buiçlo p:·i vati v a elo Poder Executivo. rn volver-se no movilncmto revolucionaria 

E p;;!'a haver commutação é pteciso que devem clespit' a farda e correr os mesmos 
haja condemnação, o que não houve. riscos de todo-; os que, inspirando-se com 

Queria que a espada do illustre g:'IlCl'al. f'ahos ou verdadeiros ideaes políticos, ohecle
leadc;- da Carnara, reflectisse a bondade c a. ccnclo mesmo a. senr.imcntos pa.trioticos, pro
cm•,]u ra. que caractel'isam seu espírito, con- curam ;1.! tera.r ou modificar violentam,mte as 
correndo para o e~quccimento completo dos instituições ele um p:tiz ou l0vantam-se contra 
crimes daquelles que hoje receh~m mais que as autoridades legaes. 
todos os castigos, a punição de Heu arrepen- A liberdade não pó.le subsistir sem a or-
dimenio pelos males causados á sua Pa.tria. J!om e paz soeial. 

A :<mnistia, conforme o pl'o.iecto, colloca. a!- Ora, as classes armadas sempre foram pe-
guns revolucionarios em pessima,s condições, rigosas para a liberdade qmwdo se transfor
deputados que revelam uma severidade in- mar"m em c1.ggremiaçoes poiiticar>, quando se 
quebravel com os revolucionarios esquecem deiXflrlun iníluenciar pelo espírito de partido 
a generosidade da Nação brazileira. _ uu obedeceram a interesses, a investigcl.ções 

A \Jistoria de nossas revoluções tem con- elas facçõe3 políticas. 
cluiclo sempre pela amnistia plena. E' o que em hypothese alguma o orador 

Não cornprehenrle esse mixto de esqueci- admitte; não deseja contribuir pam que se 
monto bcmevolo e de lembran<,:a inexoravel, afrouxam ou se destruam os laço~ de subor
no projecto que impõe uma amnistia consa- dinação e obecliencia que elevem constituir o 
gr-ada de envolta com um castigo. mais e i evado titulo de honra e merecimento 

Ni'io crê que o rigor e a severi·lade sejam o elos que são investidos de um commando ou 
melhor meio de conseguir a paz, que é o ideal posto no exercito 011 na marinha nacional. 
de todos os brazileiros. E' necessario pôr termo aos pronuncia-

Entretanto, subordinando-se á decisão da mentos, ás revoltas que imciam ou se con
Camara, o orador declara que vota pelo pro· certam nos quarteis, nns corpos armados 
jecto, apreoentanilo uma emenda que- á pa- para satisfação ele paixões políticas e sub-
lavra-soldo-accre.ocente-se:-etapa. versivas da ordem constitucional do paiz. 
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Si nito assumirmos resoluta attitude com 1 Yidos por sentimentos generosos, erubora se· 
estes factos, a anarchia deitará profumhcs arriscassem a ser victimas do coraçfio e tra
raizes, a caudilhagem não será um acctcleme hir os intereses que procuravam 'ervil', 
mas um fa.cto repetido, persistente na vida outros fizeram desse acto um mew de agita-
nacional . ção partidaria. 

Admittir que os ofilciae;; revoltosos voltas- O orador sempre desejou que o Poder Le-
sem ás fileiras com uma amni;ôtia sem re- gislativo conespondesse aos sentimentos de 
stricções, sreria abrir um m~w precedente: os pacificação, adoptando a medida que se pre
que foram leaes, que obedeceram ao senti- st8.sse a acalmar os animos e restabelecer a 
mento de fidelidade, à lei e ao principio de eoncordia entre os brazileiros sem sacrifi
antoricli1.clG, veriam neste acto um eotimulo car altos illtei'esses políticos, sem expor o 
de insubordina,·ão, de rebeldia. pc1.iz ás aventuras, aos máos dias porque tem 

A amnistia inspir. a-se na r. azão de Estado, 

1 

atravessado as instituições inauguradas a 15 
é um acto político. exciusivamente politico, de novembro de 1889. 
que se impi'íe ao Poder Publico n:Io só por E' preciso fazel' política, nilo para. um gru
considerações rle lmmanirlade, como tambem 1 po, mas para a N'1ção, deixar de lado as pre
por consideraçr!es de sabedoria po!itica. f ferencias partida rias para collocar-:· e acima 

Quaes os seus limitos, os seus caracteres d:;s posiçr!e·< e attender ao interesse nacional 
essenciaes ? E' o que rigoro.s,tmente nenhuma que é &uperior, que está acima d.o interesse 
lei ou dontrina póde estlcbelecer. de classes ou de individuas. 

Em these a amnistia deve ser ampla ; mas Tem-se appellado para a opinião das elas
não se póde contcst:tr ao poder amnista,ntD a ses consetvadoras, de todos os que estão 
iaculd,!de de estabelcer restricções ou limi- a.llleios ás agitações dos pal'tidos, dos que 
tações no interesse publico, nur; consultam, contribuem para a riqueza e propriedn.c!e na-
que se inspiram na mzfto elo Estado_ cional. 

Sustentar o contrar·io é suhordinat', como O orador não póde admittir que as classes 
observam alguns publicistas, é subordinar a conservadoras achem regular um acto que 
política, que é um elemento variavel, are- não consagre as reservas necessari,ts para 
geas ab,;olntas, uniformes, inflexíveis; seria acautebr a ordem, que possa engendrar a 
mesmo retardar por muito.:; n.nnos um acto indisciplina nas fileiras do exereito ou da 
de clemenc:ifl que uma limi.tação teria f1.cil- marinha, onde não se justificam os exemplos 
mente determinado. subversivos ela honra e fideliLlade militar 

O Porlel' Publico é juiz á parte; a elle in- A medida que depimde de approvação da 
cumbc a clefeSil. das instituições, e manuten- Camara requer um exame cctlmo, sério e pro
ção da ordem ; mas si julgar conveniente, fundo das circumstancias políticas do mo
opportuna a amni8tia, pli,Je esta.belecer com mento e dos interçsses reaes elo paiz. 
esto, as medidas de segurança que nunca deve E' preciso acabar com o detestavel habito 
abandonar mesmo qu8mlo se mostm clemente dos leYantes militares, a salvação da. Repu
para torlos os ?riminosos políticos.. 1 bl\ca depende desta ruptura salutar com os 

D1z-sc que e premso reconstümr a força I maos exemplos elo passado. 
militar do B:·azil, solJl'etudo <1. marinha des-
organisadc<, anniqullacla pel2, revoltta de 6 O §r. F~Rede'Ero!'l e AJH>"aqner
de setembro; íi<çamol-o, porém, (]e mo•lo que I que-As poucas palavras que venho pro
os nossos actos sejam ratificados pelos es- ferir teem o caracter de uma explicação pes
pil'itos sensatos e animados ele verdadeiro soal. 
patriotismo, assegurando assim a nossa es- No parecer sobre o projecto hoje em dis-
tabiliclaüe política. cussão figura o meu nome como vencido. Ven-

Não se deve abandonar, esquecer idéas ciclo foi de facto, porque não concordo com 
sem as quaes sociedade alguma plicle viver, qualquel' })I'Ojecto que }JOSsa permittir algum 
e desevolver-se. Ern todas as cil·cum>tan- üia a volta ás filoiras, ele militares rebeldes; 
cias da vida publica, o or:1dor será amigo da vencirlo porque, ao hdo de uma medida em 
liberchde, mas para batc1·-se por esta pre- favor l1os destruidores da Republica não com
cisa ser leal aos princípios da ordem. prellendia que deixasse de lla ver outra em 

Taes fora.m ,,s l'eflexões que teve presente favor dos seus defenwres. 
ao espírito quando pronunciou-se sobre a Apezar de tudo, entendi não só deixar de 
emenda do Senado, rejeit~tda pela Carmwa. a;wesentar as emendas que projectava, como 

O orador viu-se colhlcado n<1 alternativa votar o projecto tal qua.l está. 
ele acceitar tudo ou nada, o.e a[,provar a Não vae nisto contradicçi'ío. Nilo cedi uma 
amnistü1 sem a limitação qlP julgava neces- linha de minbas convicções. 
saria, ou negar-lhe o seu voto. O que compret.endi, entretanto, foi a ne-

Os que pediam ou exigiam a amistia plena eessidade de dar uma prova, de disciplina par
dividiam-se em deus grupos, uns eram mo- ticla.ria ao nosso illustre leacler, chefe que 
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neste momento acabamos de dever a salva-~ Os meus illustres collegas julgarão afinal 
ção da dignidade da Republica. (Apoic~clas.) si eu tenho razão, ou nua nesta affirmativa. 

Nestes termos, vou limita.r-me a enviar' Conto, sinão com a benevolencia, com a 
uma pequena emenda, que não seria necessa,- condt'scendencia, de meus collegas par<t ou· 
ria si nós pudessemos contar que a lei seria virem-me. 
lealmente cumprida pelo Poder Jur1iciario. Apl'oveito a opportunidade p~ua declarar 
M~s nisso, nem eu, nem os meus co!Iegas que :::ou solidario com todo o meu prtiz nas 

da Commissão de Justiça, nem ninguem- manifestações , nas aJegrias de jubilo, nas 
creio eu-acredita. festas, nas hosanas entoauas ao Altissimo,em 

E é :.tssim que todos aquelles collegas ma- acção de graças pela p<>Z no Rio Grande do 
nifestarnm-se em favor della, embora não Sul. Nem podia eu sentir e pensar de outro 
julg;>,ssem opportuno incluil-a immediata- modo; aborrecendo, como aborreço, as guer
mente no projecto. ras. as luctas cruc:- ntas f ntres os poYos, ainda 

Apresenta,ndo-a, não me aparto (lo pen:;a- os ma.is civilisados, por i::::::o quo IJara mim 
mentn Jo illustre leacle·r do partido republi- são restos de barbaria que denotam apenas o 
cano federal. triumpllo do principio do mal sobre o do bem 

Era apenas isto que pretendia dizer, para congenitos e inherentes [t natureza humana, 
que nii,o se visse contradicção entre as mi- considerando- as como uma sombra. escm'a, 
·nbas :lcelarações em commissão e o meu voto. cmbaçanuo os brilhos do que sr: cham~t civi
(.ii1Hi lo bem.) lisa~ão; portan to, com mais força (le razão, 

São ~ idas, apoiadas e postas conjuncta- devo d0testar, fulminar, estygmatiEar, amai-
mente em discussão as eeguintes diçoar as guenas dentro da minha Patria,. 

entre meus irmãos . 
Emendas 

Ao p~·ojecto n. 204 A, de 1895. 

Ao § 2" - Accrescente-se - ficando entcn
·dido que não se eontará para eifeito algum a 
esses officiaes o tempo que estiveram ausentes 
das fileiras e que nã,o terão (1ireito a venei
mento algum correspondente a esse temr1o. 

S. R.-Sala (las sessões, 8 de outubro de 
1805.-1\fedeil·os e A.lbuqv.erqw! . 

Ao§ 2"-Depois da palavrá-solr1o-accres
cente- se-e etttpa. 

S. R.-Sala das sessões, 8 de outubro de 
18\!5 .-Fmncisco Veiga . 

O Sr. Co§ta R.irachado -Não 
tenho tomado parte nos trabalhos da presente 
s essão, discutindo as rnateri as sujeitas a cun
.troversia. 

Te11ho-me conservado arredio da tribuna, 
_porque sinto-me fraco, derdlitado,com a men
talidade abatida em consequencia de incom
modos physicos e moraes. 

Contentava-me em ouvir os meus illustres 
-collegas, que diurnamente occupam a ki
buna,discutindo brilhantemente os ussumptos 
_para. dar n.final o meu voto com segurança. 

Rompo o meu proposito , porquo entendo 
que todo e qualquer deputado que tem uma 
idéa ou idéas, que podem ser aproveitadas a 
bem rla cama publica, fazendo todo o esforço 
e sacrificio, deve vir á tribuna, para expen
del-as. 

Ate aqui íi1lbu meu coração. 
Agora,ouvindo os dictvmes da minha con-

sciencia, illuminada pelas inspim<,~Õe::; de 
minl1<• r azão, forti ficclda, acalentada pelo sen
timento no~;re, ma::; energico, elo mw patrio
tismo, vou tomar em consideraçüo n, mate
ria que se acha, em discussão. 

A amnistia depois da paz no Rio Grande do 
Sul, e uma das grandes medir' as que devem 
ser empregadas pelo CongTesso; mas, si por
ventura eu pudesse rrever que o Congresso 
votando a amnbtb plena nada mais faria por 
sua parte , nem o illustre Presidente da Re
publica,rleclnro i;, Camara que votaria contl'a, 
porque a amnistüt, nesse caso, seria um 
grande mal. :Mas a amnistia com outras me
didas t]Ue tenho de apresentar á cunsideração 
da Camua, me parece pude tornar essa obra 
defeituosa, es:;a pc~Z feita a 23 de agosto uma 
p8z duradoum, urna obra boa. 

Sr presidente, niio venho fazer censuras a 
ninguem,nem criticar de leve siqucr directa, 
ou imlirectameni.e us que téem tomado pctrte 
na pacificação do H.io G;·ande do Sul,como de 
todo o paiz, mas para apresentar á considera
ção r' a C amam as medidétS que julgo indispen
saveis para que essEL paz torne-~e uma reali· 
dade, e mesmo 1x1ra que haja a pacificação 
geral Df> meu paiz; para justificai as tenho 
necessirlarle de cr·iticar esse con venio. 

Eu estou neste caso. 
Enten(1ü que as idéas que vou 

dem ser acceitas neste momento 
g ramles interesses da socied(l;de. 

Sr. presidente lembro-me de que na ses
são de 24 de maio de 1893. quando se dis
cutiu aqui um projecto apresent..'tdü pela 
minoria com o fim de p<tcificar o Hio Grande 
do Sul, (1ecretando o Congresw o edaclo de 
sitio, combati esse projecto, nwstranclo que 

emittir po- elle era inconsti tucional e, além du inconsti
a bem dos tucional, improficuo; declarei então que o 

unico meio de fazer-se uma paz duradoura. 
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era o convenio, mas que esse convenio se de
veria faz:er entre os chefes dos dons partidos 
que estavam em lucta; devia ser provocado 
pelos amigos de ambos os partidos. 

Ness,, occasião referi-me a dous distinctos 
membros do Congresso, os Srs. Dr. Demetrio 
Ribeiro e Cas~iano do Nascimento, que podiam 
ser intermediarias entre os dous partidos, 
castilbista e gasparista; nessa occasião decli
neio plano da pacificação, segundo a minha 
idéa, mas si bem que ao sahir da tribuna, o 
Sr. Demetrio Ribeiro me apertasse a mão e 
me dissE'sse que eu, ao menos, tinha apresen
tado uma idéa de pacificação, não fui attencli
doe nem podia ser porque a minha voz 
era a ele um desconhecido, eu não tinha auto
ridade' mornl bastante (ruio apoiados) para 
fazer acceital-a, 

Eu sei, Sr. presidente, que o marechal Flo
riano encetou uma negocia~·ão nesse sentido, 
mas que, infelizmente, quando elle esperava 
fazer a paz houve a primeil·a revolução par
cial da esquadra (o caso elo JupiteJ·), e depois 
a revolta ele G ele setembro, não se realisando 
por conseguinte a paz. 

Sr. pre~iclente, o que é exacto é que ele
pois ele tanta lucta, de tanto sangue derra
mado, ele tantas lagrimas e desgraças, o illus
tre Presidente da Republil'a fez a paz por 
meio r1e convenio - a minha idéa - mas 
S. Ex. forjou-a em um carlinho pequenino, 
-vazou-a em um molde acanliar1o e, por con
seguinte, essa paz ha ~er ele apenas uma 
tregoa. 

0 SR. FREDERICO BORGES- Apoiado. 
O SR. CosTA MACHADo - Dizia, Sr. pre

sidente. o poeta meu patrieio, de saudosa me
moria, Bernardo Guimariies. em um elos seus 
conceitos «a nuvem dourada muitas vezes 
encerra em si o germen da tormenta». 

O tratado ele paz de :23 ele agosto á essa 
nuvem douraria que contém em si o ~ermen 
de tormentas futuras. ' 

Sr. presidente, eu não podia aconselhar o 
Presidente da Republica ou o Vice-Presidente 
de então, que desempenhava as funcções do 
Presidente, que nomeasse um agente. um 
diplomata e que esse fosse um general' para 
tratar officialmente com os rebeldes, e por 
que? Porque era aconselhar o Vice-Presidente 
da RepubJica que sahi,se fóra ela Consti
tuição, e se collocasse acima dell1, porque 
não ha um artigo nessa Constituição que au
torise o Presirlente ou Vice-Presidente da 
Republica a tratar de paz, por semelhante 
modo. Poderá S. Ex. dizer: trata va-~e da 
salvação publica, e essa, é a lei das leis, por 
isso é que eu procedi assim; não dhcutirei 
esse ponto, porque S. Ex. levado pelo desejo 
muito nobre de ver o paiz pacificado, enten
deu que não havia outro meio além deste 

recurso ; por conseguinte, as suas intenções 
foram boas, desculpa-se o seu proce•1imento, 
mas que não tem apoio na Constituição se
melhante tratado, ninguem me póde con
testar. 

A materia é tão melindrosa que, quando 
se trata ele paz, ou declaração de guerra do 
Brazil com outras potencias, é necessario que 
o Presidente ela Republica tenha autorimção 
do Congresso para tratar, mesmo nesm hy
pothese. 

Sr. presidente, vejamos agora em que con
siste esse tratado de paz. 

Depois do Presidente da Republica ter auto
risarlo a um gemral para tratar com os 
rebeldes; suspendendo-se as hostilidades , de
cretando armísticio, e afinal concluindo a 
paz por um protocollo, resta-me neste mo
mento fazer a seguinte apr-eciação: de que se 
tratou? Garantiu-se a vida e a propriedade 
d<:S revolucionarias, direitos inauferiveis que 
antecedem á constituição elas sociedades e 
estão consagrados na nossa Constituição. 

O Presidente da Republica offereceu só es
sns garantias. Mas esta clausula, unica e tão 
simples, envolve consequencias formidaveis 
contra <t legalidade como vou mostrar. 

O Presidente da Republica, subscrevendo 
e"s~t clausula, J'econheceo perante o paiz, e 
perante a conscicncia uni versa!, o seguinte: 
que os federalistas do Rio Grande do Sul não 
tmham por parte daquelle governo essas 
garantias. Do contrario S. Ex. não subscre
vr,ria essa clausula. Uma outra consequencia 
terrível é que S. Ex. justificou e legitimou 
a revolução rio-grandense. 

O direito de defesa é um direito natm·al, 
que garante e resguarda todos os direitos ; 
quaw1o um povo não tem garantidos pelo 
Poder Publico, os de vida e propriedade,tra
duz-se o direito de defesa em direito da re
volução. 

S. Ex. o Sr. Presidente da Republica, em 
documento official reconheceu que no Rio 
Grande não havia garantü1s desses direitos, 
comprometteu-se a garantil-os ; logo justifi
cou a revolução elos federalistas. 

Sr. presir1ente, si esta é a verdade, Rão 
nos illudamos. 

Procurando tirar do tratado as suas conse
quencias, eu pergunto : depois de serem os 
revolucionarias considerados belligerantes, 
porque si a revolução continuasse elles seriam 
reconhecidos taes, visto que, a revolução foi 
justificada em documento que corre assignado 
pelo Presidente da. Republica, estão os fede
ralistas satisfeitos ? 

Não, senhor. E a. prova é que ainr1a querem 
a amnistia. plena ; e como cahisse na Camara 
a emenda do Senado, appareceu o desespero 
por toda a parte, na imprensa e nos comi
cios ; e até se procurou violentar o voto da 
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Camara, com o punhal, o revólver e as as
suadas. (Apoiados) 

Logo, ainda não estilo satisfeitos ; ganha
ram muito, mas querem tudo. 

Vamos votar a amnistia ; mas votada esta, 
o que lhes resta '! 

A reforma da Constituição do Rio Grande e 
a deposição do Sr. Julio de Castilhos. 

E a prova. eu colho claquelle telegramma 
dos dous generaes, Galvão e Ta vares, dirigido 
ao pl'oprio Congresso. 

Dahi se vê claramente que aquella paz é 
p~,tssageira, nilo póde ser duradoura em
quanto o Congresso não reformar aquella 
Constituição. E' o que dizem. Mas, si é esse 
o desideJ·atum, depois de conseguirem tanto, 
depois da batalha de Campo Osorio, essa paz 
o que é, se nàb uma ir·onia do destino? 

0 SR. FREDERICO BORGEs-E' a victoria da 
revolta. 

tratado; os revoltosos foram consiclcraclos bel
ligerantes e o partido republicano clesacrudi
tac!o em Yista do tratado. Esta é a segunda 
vantagem. 

o Stt. NILO PEÇANHA-E muito menos pe
rante a Nação, porque a justiça é que garante 
a pro prieclade e a policia a vida. 

0 SR. COSTA MACHADO -Senhores, niio 
penso que nesse tratado houvesse clesar para 
n inguem. 

0 SR. FREDERICO BORGES- V. Ex. não 
acabem de dizer o contrario! ? 

O SR. CosTA ilfACIIATJo-V. Ex. me preste 
attenção ; eu não podia ser apanhado em 
contraclicção tão flagrante. 

V. Ex. está me emprcesta.ndo intenções que 
não tenho; estou analysando o tratado de 
paz do Rio Granrle, para mostrar que elle é 
apenas uma miragem enganadora, que a paz 

O SR. CosTA MACHADO - Mas, Sr. presi- não é si não passageira. 
dente, si as vttntagens desse trat "lo sào to-
elas :: bem dos federalistas, pergunto : 0 O SR. FREDERICO BonGEs-V. Ex. disse 
partido republicano do EsLtclo do !tio Gmnde que o Presidente da Republica havia lavrado 
do Sul o que ganhou?· Nada, absoluüLmente; '"sentença r1e conrlemnação do partido rnpu
porque, si lá estava no poder 0 sr. Dr. Julio lJ!icano elo Rio c;rande. Foi por isso que dei o 
de Castilhos, antes da revolta, continúa a meu aparte. 
est1r porque é um Esttdo or~·anisado. De O SR. CosTA MACIIADo-Pois vou mostrar 
modo que esse partido que se hatcu durante ao nobre deputa'lO que nào ha contradicçào 
dous annos, que derramou o SEJU sangue, de- no que digo; tenha paciencia, a q uestiio é 
pois dessa Jucta, .• o que tem? Vou declarar á muito importante, e vou por partes. 
Cama~a e ao pa1z c?m t?da a franquez·''· ~or- Sr. presidente, peço licença ao nosso leurler, 
que t::tllo nesta tubuna sem aswmliro, ~em S e er'al ('JI'cAr 1·0 r)al'"l não concord·1r d " . . t . . P t o ' r. g ,'1 • " • , ' ' 
me o, qtlllaestsaopess~sl vtau_agl~ns. 11·. van a- com S Ex., quando clb~e que não havia 
gem, o 1 us re restt en e ~~a. ,e pu) 1ca, l'C:- bumililação da ['arte dos rebeldes, por occa
conh_ecend~ que a9uelle ,.,~, erno e aquell_c 

1 

sião desse trata,do, vi~to que elles submette
pa;rtldo nao garantmm dtre:_tos naturaes, dt- _,e á lei.e quando submettem-se ú lei não 
reltos contidos na Constttu1çao e assignan•1o ~~nl1 {1 milltaçiio. 
esse tratado de paz lançou um stygma contra s - ·esiJente. entendo que rebeldes :;;ub
a .honra do grande partido republicano no meft~~R~se á lei quando desbaratar1os no 
Rw Grande. Cctmpo da batalha ou quando enfraquecidos 

O SR. Jos1~ MARIAi\'O - E porqne nilo ga- espontaneamente se sujeitam aos Tribunaes. 
rante o direito dos outros Estados? Mas submissão á lei em consequencia de 

O SR. CoSTA MACHADO- Tenha paciencia o um tr~tado de igual a igual como belligeran-
nobre deputado, chegarei lá. tes é um caso sui qeneris. 

Garantida a vila e a propried;.de aos re- Jt este argutpeJÍto é uma espada de dons 
beldes, pei·gunto: qual é o meio que o Presi- gumes; elle l)óde ser invertido . pel_os pro
dente da Republica tem pwa tornar cífectivo prios federalistllS que, qnereudo JUStificar_ o 
esse compromisso '! Presidente da Republic1, podem dtzer; nao 

E' conservar no Rio Grande do Sul a força houve deshom'<1 nenhuma para o PresHlentc 
federal commandada por um gener;d. da Republica, porque elle submetteu-se 

O que fica fazendo no Rio Grantle do Sul a lei. 
essa força federal em face da autonomia do Qual é essa lei? E' a Constituição do 
Estado? O papel de um tutor ; ella será ar- paiz. . 
rastada no sentir1o que esse general ouizer, Pois, si elle reconheceu que no Rw Grande 
irá sempre a reboque. O que lucrou o lJarti·lo do Sul não havia g·arantia de vida e rle pro
republicano do Rio Grande do Sul ? - priedade, elle, fazendo a paz e garantindo a 

Em que posição ficou elle deante dos seus vida e a propriedade, submetteu-se a Con-
adversarios ? stituição. _ . 

O direito destes foi reconhecido pelo tra- Já vê o nobre lectder que nao poBso accmtar 
tado ; a revolução foi legitimada por esse o seu argumento. 
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Q;Je não houve humilhação dos federalista8, tervenção nos Estados por parte do governo 
eu j;t o dcmomtr e i. federal. (Apartes.) 

.1\iío l1unve lmmillutçiio da pente do Presi- Si houves-e uma lei nesse sentido depois 
elo,; te d<t Rcpublic~L. porque elle conserYOU·Se ele 23 de novembro, estou certo, as revoltas 
aü' certc· ponto dentro da Cousütuição. nã.o poc;teriores não teriam apparecido. 
consnltiu que e~:hisse o pref'irlente do Rio Vou tratar das tres medicbs indicadas 
GraneL·. e nem fosse reformada a Constituição Sr. presidente, tenho observ:,,l!o que sobre 
do Fstndo. a amni~tia lla uma diversidade de idéa:;. 

;vras 0 partido republicano de facto foi lm- Vejo que muitos confundem a amnistia 
milll:•rlu no Rio Gran•'e? com o perdiio, o indu! V•, porque julgam que 

Sem duvida que não, mesmo porque não a amnistia é um acto de piedar'e, ele com-
foi onviLlo. paixão e (1e misericordia. 

Sr. prr·:;iJente, fico pasmo, conhecendo o Não, a amnistia não é nada, disto; a am-
ternperamr,nto dos illustres representnnt:2s nistia 111ío é sinão uma peovic~encis, que o 
du Eio Grn,nclo, semprrr altivos e inrlepenrlen- pcder competente fundmlo na Constituição 
te,, rl, Vé:l-os conservarem-se corredo8, Fem toma em um momento dado, attendendo a 
baru~ho, festejando a paz, embora festejmH'lo a um granr1e interesse publico nncional. 
l'rianrentr•. Ora, si assim é, elevo agora mostrar á Ca-

Arlrniro essa correcçiío extr:rorrlinari<1 do mara si estamos ou não no caso de attender 
Sr. J dio de Cnstillws incontEstavPlmente, a um gr;rncle interesse nacional, e depois 
seja c;t!mnniadu cc,mo quize.renr, um dos pri- mostrar o caracter ela amnistia e o seu al
mr·irrs lwmens, um dos republic;;nos mais cance, seu alcance ... 
distindos do paiz. pelas suas Cl'enças e convic- Nisto é que está a grande confu~ào de 
çi<r·s. (Apoiuchs, rcd{ito ucm.) muitcs deputados o seu alcance nào Jbi ainda 

O Sr. Julio de C;:stilhos tem sido calnmnia- claramente precisado. 
do, mas :1té hoje não s) pôde ainda apresentar 1 Está na, cc,nsciencia de todos quc1 C. e pois do 
UJH<c vo-:a em c~esabono de sua honestidade. golpe de Estaclo, et.te petiz tem contJnmtda
(Apoicrlo:;.) mente vivido nas revoltas, em uma lucta 

Em urn paiz como est~>, onde nií.o a.bundflm continua. Ora, si a revolta dr:. esquadra, 
os gcnios políticos, o Sr . .TuhJ ele Castilhos si a revoluçiio' elo Rio Grande, a inv"sào de 
nr, ~en passado, c1 princ·ipalmente nesse tele- Santa Catllarina e elo Paraná se tornaram 
g:·n::11n:' q11e pa'ó'OU ao l'rec:iclent8 da nepu- movimentos revolucionarias formid2,veis, si 
b!ica, wvelou um homem tle tino politico, adquiriram partidarios üerrameldos por todo 
fino 0' ''XÜ' · ordincu·io. o solo brazileiro, convém, ou nã.o convém que 

O ;;ile>ucio dos rio-grandenses é um sac1'i- lw,ja pn, pacificação de todos esses que se 
flcio que f;:zelll paru. provar ao paiz que o acham descontentes; convem, ou não convém 
pa•·tido republicano do Rio Grande não é ir:- arrefecer os Ollios. acaJmar as naixi'íes, amai
fen'o á pn, ao contr<trio, quer que ella se nar essas ambições desabridus? P<trece-me 
perpetue. que tudo isto iwlica a amnistb, como salutar 

Ma·, Sr. presir'ente, collocarlas :1.s causas recuno, como meclüla" que attende em grande 
nc.te pé, o que convém ao CongreEso e ao intere8se nacional. Mas, até que ponto, até 
Pre:'idente :!n, H e pu lJ! ica ützer? onde chega uma amnistia? Aqui eu pediria 

Cn:z:~r os bra(;os? Nilo. lir;õrs aos mestres; cumo não lm tempo para. 
Tc·ntc:nws ützer desse inicio elo paz uma recebe!-as, vou dizer o que penso. 

Ye.r,!: deira paz. 
Por que modo 'I São tres as medidas que 

a ]ll'eSeJltO. 
Primeira, a amnistia. 

O Sn. Ft:EI;ERICO BorwEs-Ampla? 

0 SH. COSTA MACHADO- Eu hei de provar 
qne a amnistia que consta deste projecto é 
ampla; tão ampla como a dn emenda do 
Sermrlo. 

Pt•inwira, r1izia eu, a amnistia. Segunda, 
e lo, to c: ·mpete ao Poder Executivo. retirar 
quanto anHs do Rio Grande o general Galvão. 
(Apo.'ar!os.) 

Terceira, e esta é a mais importante é a 
medidn que vae fechar o cydo !:ss re~olu
çC,es entre nós com uma chave de ouro, vo
tar-se quanto antes uma lei defininclo a in-

A amnistia e um 8cto eminentemente polí
tico, o seu alcance é todo político ; logo, só 
alcança crimes políticos, salvo si a, amnistia é 
uma rssour-a que acaba com todos O:> delictos, 
mesmo os communs. Vou chegando ao mo
mento de Justificar· o voto que dei peh1 emen
da do Senado. Si a amnistia só alcança os 
delictos políticos, segue-se que a amnistia não 
alcança o crime de deserção, porque não é 
crime polilico. 

0 SR. RIBEIRO DE ALJ\IEJDA-0 crime de de
:OGr(·ií.o é elemento de revolta. 

O Sn. CoSTA MACHADo-Crime elementar 
não encontro no Codigo, o que o meu collecra 
quer dizer é que é crime connexo. O que

0 

é 
v~rcl~de é que o crime que não fúr político 
nao fica debaixo da grande capa da amnistia. 
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O crime de deserção não é politico, tem: esses para'graphos modificam a amnistia? Al
fôro especial , e a prova é que na França, I guern i'ica fcin1. dessa benevolencia do Coa
quando se trata do julgamento ue crime poli- gresso? Não! Entretanto o meu <.:;Jllega por 
tico e deserção, o militar que deserta n~to é Minas avançO'! até que\ esse~ pm·agrapltos 
julgado pelo Tr.ibunal commum .. , mns pelo seu leram uma pt~na, com.~' si fosse pnssivel haver 
Tribunal especml. St, por ventura, os revo- pena sem proces8o e JUlgamento! 
lucionari?s deste p:.tiz t ivessem de sel' j';llga- O Sn. . Jo.ss' CARLOs-E até pensou que a 
dos, abt e que se po.clla levantar a _questao d?. pent era de folll e , que mandoJ que se desse 
c~nnextdade dos crrmes de deserçao e rebel- obpa. (Jlilaridad e .) 

lmo · , t· c-. ·~. • O StL CosTA :\L\Cl!ADo-Senhores, com a 
M~.~ q~em ."wha ~e C?~1hec,r _dLSO (}"era ,0 franqueza que me caract.erisa, vou dizer como 

P9de" Juucmrro, e n"o n9~ que nao .JUl",a mo,, entendo :::, ruedida contidn. nestes dous para
nao fazGmos processos, nao ,applt~amt•s pen<~: "Tapltos. 

Al_é:m t~~,sso a,no~stt ~ons~lt~lçao nor,rt. '~~ o Su1hores, isto não é outra cousa mais do 
c~eo .. : o ; u ,o militar. para~~ ncr;me~ nulttare,, que uma providei:cia, uma cauteh partt
l tJgo o ~.~nne ~ml\ta~ .. de ctc;elç?,orn,t?.PtJf!e em daria, e tomc;cla com r:tzão, porque um par
caso.~l '-~~~m~ ~~~ .. ,ul;., ,u1o c. une PJl~ttco. ·~- tido qu.e perante o pa~z ca.aega com a l:es-
. O r a .• ~~ o~.L.Il!tar e~ tr.em • ~0?~~ 81 0~~ 01 a~n,nb ponsab!lid:1de cb gestttO dos ncgocws pulJlte_?S 

tmdc•~ do CIJ~10 p~lttJCo~ de ,,er) '1'o '1 o~ye~o deYe t omar tmbs as cautel11s para que nao 
cr!m~e m!llt~, de c.eserç" ? • ou ~ao, absol . . d<:_,' ;,;pja, so;'prellendido no futuro, para que uma 
ou sao conr.emnados. Sr conc.en.naclf•s nao reviravolti1 não veuha fazer com que aquellcs 
v_oltam Jmmed;atamente . para ~s filmras. S1 que guerrear·a.m as instituições e o poder 
sao absolvidos, o Poder Executrvo tem ore- constituitlo.qu:wdo ,~mnistiaclos venham com
curs~ na le1. . . mandar novos movimentos: (kaoiaclos e 

Nos , t~mos no exercito como revoltoso so I tnaf"tes). " 
um ofltcwl snpcrwr o COi"onel S~1.lgac1o. L . 

Pam esse IM o quadro extranumerario, e . O SR. JosE ÇARLOS- Uma pro::a elo que 
para os militr,res da marinha o gov er11o tem V. Ex. tllz e que, com excepç;w d~ tres, 
o recurso de não lhes dar commis;;ões, deixai- · to:Ios os revoltosos de 10 de abnl estao na 
os na disponibidade. Foi por entender a;;sim revoltit de 6 de setembro . 
que vdei a emendc1, do Senado. Cahin. , o SR. CosTA MACHADO - Sl'. preshlente , 

O Senado apressou-se, quiz embarcar em na sesslio ele 2.S elo d.ezembro de W9!, depois 
uma c<tnôa um grande peso, muito superior ,1 0 triumpho d:t revoluçilo de 23, eu tive o 
a sua lotêl.ç:ilo; prw isso ella roi á pique. A cuidado de apresentar· á consideração da. 
carn·;~ . porém, salvou- se, e como a arnnistia cama.ra um projecto !1e amnisti<t para 
sós~ í·ef<:' re a criminosos políticos, e não vpjo aqu elies que tinham se envolvi•.lo no golpe 
ningnem della eliminado, o project.o é . de ele Estado. 
amnistia plena. Nilo lw. a menor duvida. Mas, Eu tinlm em vista, duas causas: primeiro 
dizem alguns : ha re,tr·icções. e o disse hon- 0 e:,quecimcnto, faz endo conter a pedra q_ue 
tem. um collega em nome do Estade de Minas. rolava, fazen do parar a logic:t da revoluçao, 
Elle tom procuração para isso, eu não ti v e ; porque as revo~uções tamhem te em ~ sua 
mas eu quando fallo é em nome da Naçiío, e log ica ; segundo, para haver moralldad~ 
não em nome do meu Estado . E quando nãp neste paiz, momlidade pulitir:a, porque st 
c;.nnprir o meu dever , sei a quem h€i de dar fossem amnistiaclos os autores do golpe de 
contas, e quem me póde cassàr o mandato. Estado serüt natur·al voltarem n. occupar 

Si e doce a i!lusão ,•o deputado que .iulga altas po~ições socütes, ao passo r1ue nií.o_ foi 
ser o interprete de todos os sentimentos e as moral voltarem a occupa.rem ess''"S postçoes, 
aspirações elo seu estado, ó certo que ás vezes 2em terem sido amnistiados. 
só representa as suas idév s, dcs seus pareiaes , O meu projecto teria ambos ~~ses. etreitos . 
que modificam-se rapidamente seguudo a fei- Si elle fosse acceito talvez nao trvessemos 
ção dos acontecimentos. t :do essas revoltas que teem sugado toda a 

Eu fallo em nome dos interes~es do meu ~e i v a do paiz, e teem compromett1do os nossos 
paiz. ( ;lpolados) cretli tos. 

Si :\finas é generosa; si Mina~ em todas as Mas, torno a dizer, era vez de um ~esco-:-
épocas í"oi paciiiea; Mmas é justa; Minas ama nheciclo que f'allava, e o projec to nao fOI 
o principi() da autoridade; porque ~em auto- acceito. 
1;idatle , st'm ordem não póde haver libel'dade. 0 SR . FREDERICO BoRGES_ v. Ex. previa 
(Apoio.dos ; apa1·tes .) ·t - 1 1 ) 

Senho·,·es, pttrece-me ter demonstrado que a SI uaçao. ( ... poiacos. . 
a amnistia é ampla uma vez que não faz rx- O SR. CosT .. ' MACHADO- Sr. p_rest~ente, a 
clusão alguma. Mas, dir-me-hão que. h a os s:guncht meclrda que PEOponho e soiJl'e re
§§ I o e 2" no projecto. Perguntq, porem, eu: , ttrada do general Galvao . 

Cmttra V. VI 30 
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O Sr. general Gal vão deve estar cheio de 
si, te,·e muitas glol'ias e é de conveniencia 
propria, para que essas glorias !ÜO sejam 
emp:madas que S. Ex. se retire do Rio 
Gmnde do Sul, sendo esta medida tambem 
con ''eniente á politica do Pro-:ülente da Repu
blica, porque o general Gal vão tem-se tor
nado suspeito ao partido republicano do Rio 
Gr,mde do Sul. 

0 SR. RIBEIRO DE ALJ\IEID~\ - E' a unica 
garantia que teem os revolucionario3 pc;ra a 
pacificação. 

0 SR. CASSIANO DO NASCDIEI'\TO- E' um 
elemento anarcllico e perturbador como cle
momtrarei ao p:üz. 

O SR. JosÉ !GNACIO- E8Gá inteiramente 
alli:tdo aos revoltosos; não tinha competencia 
para aquella missão. (Tí·oca;ll.-se muüos outros 
apm·tes .) 

0 SR. PRESIDENTJJJ - Attençiio. Peço aos 
nobres deputados que occupem suas ca
deiras. 

o SR. cc,STA i'v1ACI!ADO - Como i:1 dizendo 
Sr. ]Jresiclente, o genora.l Galvão tornou-se 
suspeito ao pa.rtido republicano do Rio Grande 
do Sul, e com razão, senhol'es. (Apoiados.) 

O Sr. general Gal vão tem mostrado a 
maior pa,rcialidade, e em favor ,(e quem? 
Em l':tYOl' ,]os J'cderdistas . .\lão commento, 
não accrescento mais uma, palavra sobre est:1 
medida ; fica ao criterio <lo governo ela Repu
blica procetler como entenda ser melhor. 

Passo á terceit·a medida. Vou mostrar que, 
ainda que seja precioo prorogar a presente 
sessiio, duas ou mais vezes, o Congl'esso não 
deve encerrar os seus tralmlhos sem votar 
umo lei a respeito da intervt>nção (10 govemo 
da União nos Estados. 

0 S~:. FREDERICO BORGES,- Tenho estimado 
bastante que S. Ex. estej t dizendo estas ver
dades, porque é um anciiio respoitavel 
que niio p,jcJe ser suspeito ele ardor da mo
cidade. 

0 SR. PAULA RAMOS- E que ainrla não é 
tido como jacobino. 

0 SR. CoSTA MACHADO - Sr. presidente. 
parece que todos e;tiio de accôrdo sobre a 
idéa, a que se eleve ligar á locução do governo 
federal. 
Parece que se deve entender por governo 
federal os tres orgãos da soberania nacional : 
o Poder Legislativo, o Poder Judiciario e o 
Poder Executivo. Logo, p~1ra argumentar 
bem, os nobres deputados hão de permittir 
que use desta linguagem: o governo Ced8r:1.l, 
é o Poder Leg·islativo, é o Poder Judiciario, é 
o Poder Executivo. 

Senhores, ni'io sei si é por causa ela minha 
miopia intellectual (nao apoiados) que não 

encontro difficuldades em fazer uma lei que 
defina as attribuiçõesdesses poderes, para in
tervirem nos casos do ar-t. 6. u_a intervenção 
é constitucional. E não deve estomagar-se ou 
arripiar-se alguem com esta intervenção,. 
porque é constitucional ; a intervenção está 
autorisad<e pelo art. 6. 0 

O SR. ZAiiiA -E nem a intervenção fere 
a autonomia dos Estados. 

0 SR. COSTA MACHADO-Isto é apenas uma 
medida que indico ligeiramente. 

0 SI~. FREDERICO BORGES- Achava con
veniente que V. Ex. a substituisse por 
outra. 

0 SR. COSTA MACHADO- Vou mostrar a 
V. Ex .. si me honrar com a sua attenção, 
que não h a perigo algum Jesta intervenção. 

Ha pouco cahiu no Senado o projecto in
terpretativo do art. 6. 0 da Constituição, e 
realmente devia cahir, porque, si passasse e 
fo,;se sanccionado pelo Presidente da Repu
blica., era revoluciGnario ; podiam encimal-o 
com este di:;tico: vae victis, porque então nos 
Esta.dos nunca mais a minoria ~e poderia 
tornar maioria e vencer. 

Segundo o projecto da Commissiio ~-.íixta, 
nem o Poder· Ex:ecuti v o podia intervir m \is 
sinão como iniciador ; iniciador de que ? 
de. um projecto de lei. Não demonstrn.rei o 
que avanço porque ni'io disct1to o projecto ; 
os meus collegas o lerão. Diz o ~rt. 6." (Lê.) 

Ora, pel:t ordem natural das cousa.s, qual 
e o poder· que deve intervir no caso do 11. lo ? 
Qual é o poder que tem a sua disp.1sição a 
força publica para repellirqualquer itwasão? 
E' o Executivo ; essa attribuiçao lhe é dada 
peht Constituição e será firmada pela lei or
ganica. 

Para o 2° caso diz o art. 6° : para manter a 
,fm·ma 1'epublicana (ederativa. 

Ora, qual é o poder de que se trata 'I E' o 
Legislativo, o Executivo ou o Judiciario '? Eu 
faço uma distincçiio. 

Si nos Estados, por uma lei ordinaria ou 
constitucional, ferir-se a Constituição Federal 
como a lei não póde ser revogada siniio por 
outra, é o caso do Congresso tornar conhe
cimento da questão. 

N:Io lm nisso inconveniente, e está até de 
harmonia com o art. 63 da Constituição. 

O Congresso annulla a lei, mas não le
gisla. 

Quando se tratar, não de uma lei que fere 
a Constituiçilo, mas de actos dos poderes esta
duaes que contrariam a Constituição, qual 
dos tres poderes eleve in ter vir ~ 

Por exemplo : lla em um Estado duas As
sembléas funccionando; ha um governador 
que se apoia nas armas, exercendo illegal
mente o poder; lla dualidade de governado-
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res, llergunto ainda qual o poder federal que ilutn,mente recebei-os deste; quero ser cohe
deve mtervn'? rente com o meu passado, e tlrclaro mais 

Nós temos o exemplo da_ dualidade de go- que não qurro ser reeleito na proxima legis
vernad?res nos E~tados-Umdos e na Republi~a !atura; findo o meu mandato, recolho-me á 
Argentma, em que o Congresso interveiu; vida privarla. 
mas esta_ doutrina não PÓ\le ser_npplicadtt ao o SR. PAULA RAMos-Lamentamos muito 
noesso p~lZ, porque ~s partidos sao _se~]_)re?s isso, porqueV. Ex. traz sempre muita luz 
~j~~~~ \~~~nodc~aossws~~18~~1~~~e~~~t-mawna, nas di_scuso~es em 9ue se eJ~tpenha,com muito 

No Caso de · 1 - d 1 · d E t 1 proveito par a o paJZ. (Apowdos .) vw açao <t e1 o s c{C o, para 
conhecer si ha ou não delicto, o poder com- O SR. _CosT_A :\IACIIADO-Tenclo sust_entado 
petente para intervir é o judiciario federal. a ammstm, Imo como um11 consequencii1, um 

Pergunto eu: as Constituições e as leis dos corollario do tratado ela paz, nilo como com
Estados podem estar em deslmrmonia com a plomento porque ella não completa nada a 
Constituiç-ão Federal, uma vez o:ffenclidas não paz, é unm mera tregua, m<1S tenho-a sus
se o:ffent1e a Constituição Federal? O:ffende-se; tentado como uma das me:clidas !mportantes 
logo eleve 1M ver intervenção elo Poder Ju- que com as duas que devem partir do Con
diciario para julgar a especie. gresso e do Pt'eoidente da Republica, resol-

Temos o caso do n. 3: Para estabelece1· a Yem o lWOl)lema da paz. 
ordem e a tmnquillidac/e nos Estados â re- Presumo ter clemon"trado que é preciso 
quisiçüo dos respectivos governos. ' fazer a pacificação do paiz, elo contrario ; ta-

A ordem só se restabelece pela força· loo-0 vemos ele c:tminl1ar nestcc senda ue revollas 
a intervençiio nesta hypotllese deverá' pe~- con~inuas; que ~ preciso dar aos partidos _que 
tencer ao Pud~r E_xecutivo; e como este pc)de estao e1_11_ mmorm UI_l1a valvula de e:":pans<~o a 
abusar, poclera a mtervenção o se1' precedida su_a polltica, para mw os 0~11'1gar a lançar<22n 
de uma resolução elo Congresso; caso esteja ma o do recurso ela reYoluçao que e o que 1no 
reunido. convc'm ao pa.iz. 

Quanto ao caso figurado no n. 4: Para Sr. pl'esidente, estou muito fatigado, sinto 
assegtwar a extcuçao das leis, e se,llencas a cabeça pesada e preciso terminar. 
federaes, ó claro que a intervenção é· elo Lembro-me neste momento, Sr. p!'esirlente, 
Poder Executivo. - elo clecalogo, esse pror1ucto do grande genio · 

Feita uma lei, mais ou menos no sentido de Moysés. 
que i:1clico, acabaremos com as questões que Os dez mancl~n:cntos ela lei de Deus, que 
se agltam nos Estados, terão uma solução aprenrh como rellgwso, encerram-se em àous; 
pacifica, -amar a Deus sobre todas as comas e ao 

O motivo ou pretexto ela guerra do Rio proximo como a nós mesmos. 
Grande ces>ará; porque recorrerão os fede- Senhore~. para mim os tres mandamentos 
ralistas ao Congresso. ela lei republicana, a liberdade, a igualdade 

Digo pretexto, ::orque não posso crer que se e a fraternidade encerram-se em um só: 
pegue em armas para defender a Consti-1 respeito a todos os direitos, este é o meu 
tuição, ferindo-se essa mesma Constituiçilo, lemma como republicano, e eleve ser o de 
que garante a autonomia (los Estados e todos os pi1trwtas, de todos os homens que 
seus goven1os. (Apoiados e risos.) amam a este paiz, e querem a sua felicidade; 

Senhores, a questão elo Rio Granc1e é ques- com essa unida.cle tão simples o que te-
tão ele :nando, si estive:ose no poder o partido remos? _ . . 
federalista contmuava a reger-se pela Con- Teremos ,JUStiça, tolerancm e lJ 1:-1. 
stituição do Sr. Julio de Castilhos. Paz! Salve paz! Ella será o balsamo para 

A esse proposito lembra-me um facto occor-, curar as chag-as, para cicatr1zar as feridas 
rido quando eu era menino: o part1do liberal alJertas no coraç·ão da Patria. 
lançou l_!lão das armas em 1842, fazendo uma YozEs-Muito bem. 
revoluçao em S. Paulo e outra em Minas por , . 
motivo ela lei de 3 de dezembro que fe{'ia a (O orador e compnmentado e abraçado por 
Constituição; mas, passados annos. 0 partido multos Srs. deptltados .) 
liberal galgou o poder e nunca tratou ele re
vogar semelhante lei; é o que aconteceria 
no Rio Grande. 

Rr. pre:-:idente, não venho á tribuna levado 
pelo desejo de agradar ou desagradar a nin
guem, porque nunca pedi favores a governo 
nenhum para mim ou para a minha família; 
não procurei obter favores ou pitanças dos 
governos elo regimen passado; não quero abso-

O Sr. Leonel Fi.lho--Sr. presi
dente,clepois elos brilhantes e eloquentissimos 
discursos sobre este projecto pronunciados 
por oradores todos ele alto merecimento, que 
mais uma vez patentearam a pujança de ta
lentos aclmiraveis e que, para honra da tri
buna parlamentar republicana, continuam as 
glorias dos paladinos antigos que tanto fulgor 



23G AN::i AES DA CA~LI.RA 

hnçaram na historia ela eloquencia, política para não irritar o animo dos mais exigentes, 
da, ncssrt P:'ctria, n~co posso. não obstante o nem mesmo daquelles que, em tudo quanto 
invencível terror que sempre me inspira a re~peitava {c c1irecção dos negocias publicos, 
tribuna, deixar de aclHlir ao appello que diziam ver o poder fatídico de uma vontade 
neste momento me é feito pelos meus compa- satanica como que tripudiando sobre os es
nhei~·os de bancada em sua maioria, orde- combros da Republica, que muita gente sup
nando me elles que manifeôte qual a nossa punha possível ser anniquillada pelos tiros 
opiniiio sobre agrave questão que ora se clis- dos canhões da esquadra rebollada. 
cute. Não quero que se me attribuam sentimen-

OlJedeç> á imposição dos meus amigos, por- to:' de colera, odios, que, quando manifesta
Ç[L<e, Sr. presidente, reconheço a necessidade dos, não deixam de perturba.r a sm-enidade 
em que nos vemo'i Lle, como representantes ,\as discussões, desvirtuando mesmo a missão 
du gt'ccnde e liberrimo Estar1o de Minas Gemes dos que aqui são chamados pelo pomposo 
onde o systema republicano federativo é,sem nome de legisladores do paiz. 
duviclcc, fdizmente uma realidade, onde, se- E8ses sentimentos não so a.ninham no meu 
guuclo resam as glm'iosas tradic~ões do pas- corução e nelle não existiriam, ainda quando 

foi pelos fill1os r'.aqudlc, terra hnsiead<L julgasse do meu dever do patriota ter R, minha 
rm m:1is alta cumiada daquellns formosas mon- tenda de combate assentada nos arraiaes 
t8,n!Jas o eôtltndarte invencível da impere- daqnelles que com secreto contentamento es
civd liiJenh1d0', demonstrar a todm: os que pemvam o triumpho drt revolta, que tcwtos 
p~tra aqui nos mandar~tm, bem co:no a todos dias tristes produziu para a Re1mblica. 
os no~sos co-estadinos quacs as razões que Não estaremos, Sr. p1·esidente, represen
nc's levaram a rc·jeitcw a emenda. do Senado, tando os sentimentos de humanidade, que 
que concedia. rcmnistia nmpla a todos os qw· existem no grande corc<ção do povo mineiro~ 
ní:ste pt:iz, atei 23 de a,gosto elo corrente anno, Creio que nüo pode1·á h;wer contestaç-ão. 
se reh8llar·am contra a lei. Votando pela amnistia restrictiva, não pre-

A ;nanJfestaçiif,, Sr. presidente, por meio gamos tn,mbem a paz. suprema inspiração 
da p: ' !a na do nosso parecer, to1·nou-se,r.esto~ hoje de todo brazileiro ~ 
occasião, para nós uma imprescinüivel obri- v. Ex. mbe, Sr. pl'esiclcnte, que, quando 
g<'1,Eo politicD.,nmximc depois do rliscm'w que na bahia desta Cêêpiütl a esquaclrn, revoltada 
.ac<ll''' ,;G cH' l1l'Ol'cc·ido pelo illnstraclo depu= arr.e2oç~wa a ordem constitucional. o presi
Lrlc, tle Min:ts, o meu pre.sadissiluo amigÇl dente de :Minas lm1çava um rnanil'esto, r1ue 
Sl'. Fmnciscf) Veig:t, que, com aquella, eleva- foi como qne urn grito de vJarmo,, que reper
c:-:o qc.1e <;,·, 8cmprc: nos üeb:Hcs em que tom::. cutiu em todos os Estados da União. 
p~trts. veiu 1lizer <l esta Camn.ra que em nome Torl<cs as Cam8I'as Municipaes e conselhos 
üos 6''D.n::es sentimentos do poYo mineiro, districtnes ele :\Iinas prestaram e.dhesilo franca 
não podi<1 deixar c1c vet:1r, come fez, pc;ln, a esse manifesto, c1e modo que o meu Estado, 
<:.Jr:ni:::tia ê~mpla. (Os de1nuuclos de Jlinu.s fi·o- pol' seus org<los competentes, reprovou are-
ccc~n 1íWilos apartes.) volta. de setembro, 

Pois bem. Sr. presidente, nós outros depu- O nosso voto contra amnistia ampla não 
tados de l\Iinas, que temus igualmente pe- podia <leix:1r de sm· unm hom(magem ao 
r;mte o pai~ a gra!lde responsabili1lade do l grande principio de respeito á lei ; o nosso 
voto que demos centt·a a amuistia ampla,, não voto á an;nistia rest-;'ictiva (já que é pteciso 
P'-cliamos Jicar caln.dos, não })Odiamos deixar urmt :mmistia) é tambem umn homenagem aos 
11e justific::r-nos pel'ccnü: eoto Parlamento, herÓé'S, que com sacrilicios inauditos, mesmo 
aJim de que não se diga que, vokndo só- os de vida, defenderam a causa sagrada da 
mente pela amnistia restrktiva, não repre- lei. 
sentamos tambern os gr<lncles, os nobres, os Dio:se o meu illustrado amigo, citando a 
u,~ elovados sentimentos do povo mineiro. opiniã.o do notavd rmblicista ela escola con
( AJ,uirédos.) servaclorLc, Guizot, e o mo quejustificctnt1o o seu 

:SuLiwlo ~,, (Sta tribuna, não trago os ;mpe- voto á amnictia ampla, que a revolução é 
tos du oratlm·, que se abrasa no fogo santo muitas vezes o supl'emo direito dos povos. 
do cntlll!si:tsmo, mas trago os pensamentos Não contesto, Sr. presidente esse principio. 
fl'ios e swrero"; as roílexücs duras de r1uem As revoluções para, mim, podem tambem 
niio podendo embora pelas vibrações harmo- ser legitimas, quando sã.o sublevameBtos da 
niosas da palavra (nau opoiwlos), pl'oduzir na opinião publica contra o poder inepto, que 
alma dos ouvintes as grandes e nem mesmo pretem1a impedir a pc.s5agem do progresso do 
p ·quenas emoç.ões, sabe, no emt<Lnto, de modo paiz. Assim ó que para mim, que sempre fui 
menos ruiüoso manifestar os juizos seguros, repn blicano, legitima foi a revolução ele 15 de 
da suu. comociencü1. novembro de 1889, que baniu da America o 

E' por isso, Sr. p1'esidente, que entro nesta ultimo representante do prinl!ipio monar
di~cu~são com a calma e moderação precisas, chico; legitima foi a revolução de 23 de no-
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vemliro de 1893, que restabeleceu na noss•1 I prazo respectivo os estudos cl<t 3" secção !la 
Patria a ordem constitucional, o impel'ÍO ela mesma estrada.- A' Commissi'lo de Orça-
lei. ( A.poiados .) m<'nto. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA :-V. Ex. não me 
fará a injustiç<t de supp~·r que vim justificar 
a revolução de 6 ele setembro. 

0 SR. LEO:\'EL FILHO:- De modo algum, 
pois sou o primeiro a prest:1r todas as home
nagens á sinceridade com que V. Ex, serve 
á Republica. 

O SR. G.·\.SPAR Drw:\DIO:\'D :-Fique V. Ex. 
certo ele que,si es.,;n, revoluçã,0 vencesse, teria 
toda a razão ; é a lição ela !listo ria. 

0 SR. LEOXEL FILIIO : -Pois acredite V. 
Ex. que eu a não divinisaria; seria um dos 
vencidos; nunca a julga,ria legitima .. 

0 SR. GASPAR DRUl\DIO:\'D:-Não me refiro 
a V. Ex.; digo o que ensina a historüt. 

0 Srt. LEONEL FILHO:-Agradeço e acceito a 
intenção, que V. Ex faz, pois o meu pass::,do 
de republicano intransigente responde melhor 
por mim. Uv.lttito /1em, muito bem.) 

Fica a discuss1io adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao cxpeuien te. 
O SR. 1° S!TICRETAH.IO procede á leitura 

do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. I o secretario do Sc:mado. de 7 do 

corrente, envüwdo o projecto do Senado re
organiscmdo o Tribunal r~e Contas.-A's Com-

De Mariana Martins Barbosa da Silva, pe
(ljndo uma pensão.-· A' Com missão de Pen
sões e Contas. 

Ficam sobre a Mesa, até ulterior delibe
ração, os seguintes 

PROJECTOS 

O Congresso Nacional resolve. 
Art. I. o Fic:.t isempta a Sociedade Pro pa

gadora das BeUas Artes do pagamento de 
fôro r·:o terreno da rua Treze de Maio, per
tencente á União, no qua,\ se está conscn1indo 
o novo edificio para o Lyceu de Arte;; e 
omcios desta capital. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R.- Sala das sessões, 8 de outnbl'O de 
1895.- França C<wvalho.- Antonio de Si
queira.- Nilo Peçanha.- Frederico BoJ'f/CS. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art J.o 8' concedida a D. Constauç<c da 

Cnu: Ga.lvão, viuva do man~clutl .. -l.ntunio 
Enéas Gustavo Galvão, a pensilo annual de 
4:800$DOO. 

A1't. 2. 0 Re~·ogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R.- Sala elas sessões, S rle oubbro de 
1805.- Yergne de Abreu.- Alencar Uuima
n'les.- Pinto da Fonseca.-Jfart ins Costa. 

missõ?s de Co:1stituição, Legislação e Justiça . . _ . _ . . 
e de Oreamento. O §r~ ID'delto Pn."<B2i Yem a tt•ilmna, 

Do n~esmo senhor e f1e igual data, envi- demovido pelas palavras. do ill~l~tre.s:~mdor 
ando 0 projecto do Senn,clo rejeitando a loca-' pelo Aritazonas, os;. Mano~l ~ I.,u~clScO 11<~:
ção do serviço agrícola. -A' <;ommissão de. chado., Sa~e, a C,tmar." q u~ .• m1? pJclc~l:iu ~~1s 
Con t'tuicão Leo-islação e Justiça. ~ tolerai o~ uesn~andos do nreqmeto ,_r. b,u,\O 8 1 

. " ' . " . , . 1 elo Ladarw , fm obr1gado a d1zer que S. Ex. 
. Ao ?v1Imster10 dos Negocws da darmha, de não representava o sentimento do partido 
rgual d;1ta, envmudo .o reqaertmento do republicano do Amazonas, e. ainda bem, 
amanuense ,da delegacta ,da capltama do quando. assim se pronunciou, nito houve 
por~o doEsuado do l{JO CJ:ra

1
ndo do Sul, An· uma so voz em opposição ao seu penstt

tomo PEito Amando, pe.dr~c,o augmento de monto. 
vencimentos.- A' Comm1ssao de Orçamento. 
, Do Conselho Municipal do Estado da Bahia, 
repl'esentétnclo contra a interforencia da força 
publica, n~' Constituição da Ccamara e Senado 
claquelle Estado. - A' Commissilo Mixta, 
encarregada ele regulamentar o art. 6'' da 
Constitn:ção Federal. 

Requerimentos : 
Da Companhia, Estrada de Ferro Bahia e 

Minas, cessionaria da Estrada de Ferro d:1 
Victoria, á Peçanha, pedindo relevação da 
falta em que iucorreu, apresentándo fóra do 

Agora surgiu uma voz protectora, de soli
dariedade, para vir em soccorro do illustre 
barão. Essa voz foi a, do iUustre chefe do 
partido republicano, a do itlustwJ senador 
Manoel Francisco Machado. S. Ex. clnman
do a si esse apadrinhamento, procurou ri
clicularisar os representantes do Amazonas 
que se sublevaram contra a política do barão 
do Ladario. 

Calmos e serenos, o orador e seus amigos 
tudo teem supportado, esperando que os ele
mentos se congregassem, se unific;Jssem, para 
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virem dizer que S. Ex. não representava o 
pensamento do partido republicano. 

Pois bem, agora vem dizer á Cama,ra que 
o p<n•tido é solidario comsigo: e1epois do rom
pimento, o orador e s~us collegas r1ue_ eram 
representantes do p 1rt1do da convençao, na 
renovação do r:1andato, excluiram os Srs. La
dario e Machado. 

:Y1aior solidariedade não podiam ter. 
O orarlor historia a sua divergencia com o 

illustre Sr. barão. data mesmo de longe, o a. 
attitude qurJ S. Ex. <:tssumiu pOl' occasião de 
se discutir a amnistia. 

},_questão em que. se desc rnou perfeita
mente a politic:a c'o Amazonas, foi :1 inrcr
vene;<lo nos Est:tclos. Este projecto de misti
ficae;iio fez com que o Sr .. Machado se rnos
trasse franco, chcndo a entender o plano oc
culto que tin lmm rle intervir nos negocias do 
Rio Grande elo Sul. 

S. Ex. pro1:urou o ol'a.dOl' e outros colle
gas pedinr!o apoio para a intet've.nção, o que 
posit.iv:unento lhe foi negado. 

Ref<·re-se ás palcwras elo Sr. bariío elo La
dario em conseq uencia. de um telegnmrm1 elo 
aovernador elo Amazonas que, ainda. nruo, 
~ez. veiu mostrar o seu eeit,~t·io e inielli,c:en
ci<L, tendu a nit.ida comp1·ehe.n.são, da pel'J1i
ciosa doutrina do :pl'Ojecto que cahiu. 

A bane 1da. elo Amazonas, hoje s.c1parada 
:prol\tndamr~n te•, foi snlidécria mts q uestõe~ po
liticas r1ue aqui se agitaram. 

:\isto ni'í.n lm d8Sllouro nem P"ra uns nem 
para outro,;. ,\ssim ~ep;Ha'l0.3, no emtan to, 
sem se consu\t1l'om, t.orlos votaram oela 
me,;ma idé;t-~t Rr.pub1ic;t grande e g·êne· 
ros<t. 

O; republicanos elo Amazon:ts, s2p:1ra.dos 
prn· questões ~staluu.es, manteern-se solida
rios em questões políticas e p.rla Republiea 
fa.riio todos o.; saceifbios, repulh1 nd" a. poll
tica de subterl'llgios que os seus antagonis
tas, no Senado, procumm pl>r em pratica. 

Entre os dolB deputa.dos que na Camara 
representam o partido republicano federal. o 
or;tdor e o Sl'. Dr. Ga.briel Salgado e o pa.r
tido que lhes delo,c;on seus representantes rm 
convenção do partido, e os Jroderes con3ti
tuiclos do Estado, reim1 perfeita. solirlariednde 
de vistas, todos trabalhando pelo mesmo iüeal 
e pela mesma causa. 

O !Sr. Zan1a (pela .ordem)- Peço a 
V. Ex. que mande publicar no DiaTio do 
ConrJI'esso a representação que o Conselho 
Municipal da Bahia e1irig-i:r ao Poder Legisla
tivo, e que hoje mandei á Mesa. 

0 SR. PRESIDE"TE-Sim senhor. 

DOCUMEETO A QUE SE REFERE O SR. DEPUTADO 
ZAMA 

N. 362- Paço elo Conselho Municipal da 
Capital do Estado federa,lo da Bahia, 28 de 
setembro de 1890. 

Exms. Srs. Membros elo Congresso Federal. 

O Conselho ":~Iunicip;ll desta capital, repre
sentante legitimo dos seus municipes, vem 
Ü'<1zer <10 alto conhecimento e apreciação vos
sa as determinações do governo do estado 
ll ue julgam affectnr a Cartit Constitucional da 
Repuhlica. ,la qual sois zelosos gua.rdas ele
gítimos defen,:ores, e prende-se ao 1•ecurso 
para vos interposto pelo poder legblativo 
deste estac1o, impedido de funccionar pela 
interferencia da força publica na con,tituição 
Llét C>tmartt e Senado, de origem illegal e con
traria á constituição bahiana. 

Co:1giclo o Poder Legislativo do Estado a 
a.riiar o seu fLmccionamento e dirigir-se na 
fórma do e"tatut0 politico da União ao Con
gre,so Fe1leral, a. Cclmac>J. e Senado organisa
rJos com o auxilio da força policial, funccio
nar;tm durante todo o periodo legislativo de
cJ•e'ru,rlo !eis que obtiveram a sancção doPo
der Executivo estachml, sen lo uma. clellas a 
que r!e.terminou que Sé1 procedesse a novo 
alistamento eleitoral, considerando como não 
<distados tortos o:.; cida.dãos inscriptos nos re
glstl'os eleitoraes em e'•pocas poster-iores ao 
alist:trnen to foi to por força do decreto 
n. :200 A, expedido na vigencia do governo 
auterior á promulg:1(,'ão da carta da. lei fe
der:tl. 

P::t1'ece-n:Js que assim lleliherando os pre
tensoi legisL:dores do esta,!o, procuraram 
respc~itar os dispositivos claquelle decr·eto, 
n~o se animando a elimina.r elo q uaclro elos 
eleitores cidarlàos alistados em virturle de 
uma lei federal. 

Sendo esta 1\izão, unica, que a nosso ver, 
influiu no espírito dos intitulados represen
tantes do povo ba.hiano para não retrocede
rem ao ultimo alistamento fdto nn, vigencia 
ela lei n. 3.0:29, de 9 de janeiro de 1881, con
siderando com0 não rlispondo dos requisitos 
uecessarios para o exercicio do direito do 
voto cidadiios aplos a exercerem sempre 
que se tratar de eleição para preenchimento 
ele vaga.s ele logares fed,;raes electi VO:i, pare
ceu-nos que no uso de um direito que nos 
conferem as constituições federal e estadual, 
e mais no caracter de representantes elos 
cidarlàos do murticipio desta capital dus qu::r.es 
somos mandfttarios, deviamos recorrer ao 
Poder Lrgiolativo da União, e a ellro pedindo 
prompto remedio ao esbulho que a grande 
massa dos cidadãos vem fa.zer á lei eleitoral 
votada poe um parlamento illegitimo. 
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Promulgada a carta de lei fe-1era.l, e en
trando a Nação Brazileira no regimen consti
tucional, o Congresso da União decretou a 
lei eleitoral n. 21, de 26 de janeiro de 1892. 

Em obediencia a esta lei procede-se annual
men te em todo o territorio brazileiro ao 
alistamento federal e sua revisão, sendo reco
nhecirlos como eleitores todos os cidadãos que, 
de accortlo com as prescripções nella exara
das. requererem a :ma inclusão nos registros 
eleitoraes, provando os requisitos indispen
saveis e na lei alludida exigidos, para o reco
nhecimento deste direito inllerente á sua 
que~ !idade ele cidadãos brazileiros. 

Assim, existem neste município cidadãos 
alistaclos posteriormente a rlerogação do de
creto n. 200 A, pela lei ele i tora! vigente que 
se veem hoje restringir1os em seus direito~ 
por urna disposição duplamente illegal, já 
pel:t origem viciosa elo corpo legisla ti v o que 
a decretou, já peh violação que esta preten~a 
lei fn.z it lei federal. 

Ac:nw:e urna circumstancia bastante pon
deras"' no entender dos signatarios da pre
sente r e preo:en tação. 

Nem a lei eleitoral violentamente rcvo
gacl<1 pela que com este titulo foi sanccionada 
em I Z de agosto do corrente anno, nem esta 
mesma exigem para os alistandos requisitos 
outros que não os contidos na lei eleitoral 
fe:leral. 

pelo Poder Legislativo do Est:I.do, tarnbern es
bullmdo dos seus direitos pela clictadura que 
constituiu-~e ne,;te Estado ;1esde 7 ele abril do 
corrente anno. 

Fazendo cheg:1r its vos'as mãos a represen
tação que ora vos dirige, o conselho muni
cipal de~ ta. capitttl julga tee curnpJ·ido o seu 
dever ele legitimo representante dos iniPr
es~es dos municipes que generosamente lltes 
conferiu essa distincç5,o e, convicto elo vosso 
zelo pelas leis l'ederaes, aguarda a ;1evida so
lw;ão.-Joao Rodri.r;ues (;ennano Filho, pre
sidente interino do conselho municipa.l ;lo Es
tado da Bahüt.-Antonio Jose ivlachnrlo, l" se
cretario.-Salvarlm· Pires de Cm·valho e .lllnt
quer·qHe, 2" secretario. 

Vem á Mesa a seguinte 

Declaraç7o 

Declaro que, si estivesse presente, teria vo
tado em fa. vor do projecto que se ref"rc no 
almirante Jeronymo Gonç·alves. 

Sala das SE'ssões, 8 de outulJt'O de 
Frunça Carralho. 

Vão a imprimir m seguintes 

PARECERES 

N. 87-1895 

1895.-

Indefe;·e a petiçao ria 
tm·ia em ncç,7es Feli:,, 
ern que pede i:wnçao 
.r;eneros. 

sociedade cD;nnumd;:-
1\.essler & CoJJ1panltia 
ele direitos de D•zrios 

Onde, pois, a conveniencia de procedu-se a 
um ali,tamento novo, obrigando cidadãos que 
já i'xercera!ll o 11ieeito do voto, quer nos 
co:nicios Cecleraes, quer nos estacluaes, a 
vil'em novamente solic'tar a sua inclusão no 
alistn,mento que por oedem do govern:ulor do A' Commis3ã,o de Fazenda e Industria foi 
estado vae ter começo em 3 de outubro pro- presente <t peti~;ão da sociedade commandi
ximo futuro? t:1ria por acçõef\ Felix Hessler & Comp., com 

Estudatlo,; os mecanismos das juntas alista- séde na cidade de Porto Alegre, capital do 
doras ria nova lei, em confronto com asjnntas Esuvlo do H.io GrarHle elo Sul, em que solicita 
in cu :n bida.,; do alistamento, de accordo com a Lienção de direitos ela impm·tação para certos 
lei elEitoral por estct revogada, Vt~-se que só artigos e elevaçã•J para outros. 
o pr'nsamento de restl'ingir 0 direito dos ci·1a- A commissão entende, baseando no voto cht 
d:tos pre.oidiu a elabor,1ção 11a. lei ora em Carnara e em pareceres sobre petições con
vigor por determinação de um governo de tendo ttnalogas isenç-jes, que não deve ser 
fttctn q ne é o que acttmlmente rege os destinos attendido o psticionario, 
elo estado da Bahia. Em materias de direitos, bem como em ou-

Sem gaeantias para os seus direitos, os ci- tra.~ quaesqner, curnpr~ aos poderes publicas 
dadãos deste município veom-se tolhidos em legtslat· em sent](l? geral aífas~ando-~e do 
sua liberdttde e só no Poder Legislativo d,1 "Qünto de v1sta restrwto,_ o qual so tem JUStJ-

União se lhes afigura residir a 'competencia 1 flca~t;a ~m cas~ excepcwn~l. ,· , 
para tomando conhecimento do facto nesta SI '~ 1wetençao do pett~lünarto envolv c a 
repr~sentação narrado, agir de modo que os necesstdaele de uma_ me~llda de ordem geral, 
seus direitos não sejam conspurcados, nem dü-o-ha a C_ommtssao M1xta enc~rregarla de 
violada 8, lei federal ele 26 ele janeiro ele 1891, rever as ta: rifas das ~lfandegas, a qual deve 
que regula os alistamentos federaes. ser remett1da a pet1çao como um elemento ele 

São e''tas as considerações que o conselho estudo· 
municipal desta capital, fil'maclo no§ 15 do S. R.-Sala das sessões, 7 de outubro de 
art. 13G r1a constituição elo estado, traz ao 1895.- Lins ele Vasconcellos, presidente.
conhecimento do Poder Legislativo Federal, Attreliano Barbosa, relator.-Sâ Peixolo.
do tiUal pende a decisão do recurso interposto Anizio de Abreu. -Ilcle(onso Lima. 
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N. 86-1895 

Indefm·e a petiçao do caíJitr7o Annindo Pe1·ei1·a 
de Oti·~~im, mlminis:rado;· ela Jfesa de Ren
das de Caravellas, no Estaio ela Bahia em 
que pede aposentadoria. 

A' Commissão de Fa.zend2" e Industria, foi 
presente a. petição do C>lpitã.o Armindo Pe
reira de Oliveira,, administrar1or da Mesa de 
Rendas de Caravellas, no Estado da Bahia. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 100 A- 1895 

Trans{e1·e no estado de S. Paulo as ja~iclas de 
phosphato de cal sitgadas nos terre;&os da 
fabrica ele {e1·ro do Ipanema 

Pede ser aposentauo com o vencimento an- Foi presente á commissão de fazenda e in-
nua! c1e :2:184$000. dustria o projecto n. 100 de 1895. 

Entende a commissão que não deve ser 
atte11dido o supplicetn tr. E' um fcwor especial 
o que quor, favor não justificado por ne
nhum dos documentos que apresenta, os 
quaes pelo contrario todos provam que o 
supplicante tem sido um elos homens mais 
f("lizes que a historilc dos c:mp:·egados da com
missão do Brazil, pódo registrar, pois conse
guiu durante 40 annos manter e continuar 
effectivamente um emprego apezar das !'re
quentes inCalliveis derribadas elas mutaçõe~ 
nos péwtidos políticos do Imperio na posse do 
poder. 

S. R.-Sala das sessões, 7 de outubro de 
1895.-Lin,, de Vasconcellos, presidente.-Au
?·cliano Jr,,,.bosa, rel<Ltor.-Sá Pci,J;oto,-.Ani
úo ele A.úreu. -I lcle('anso Lima. 

N. 85-1895 

Incle{e1·e a petiçao ele D. Bertha Era~ aia 
ToTres de Castro em que pede lhe s~ja abo
nado o soz,z,; pm· inteiro ele seu finado ma
rido o al('eres do exercito Alcaro .AHgusto ele 
Carvalho. 

Foi presente á Commissão de Fazenda e In
dustria a petição em qc:e D. Bertlm Brazilia 
Tones de Castro pede que lhe seja a.bonado o 
soldo por inteiro du ~eu finado marido o alte
res do exercito Alvaro Augusto ele Carvalho 
Castro. 

Trata-se de uma pensão a cuja concessiio 
não se mostrou a peticiom1ria habiliü1da visto 
não ter apresentaclo documento alg am que a 
justifique. 

Em vista do que 8 a commissão de parecer 
que não ha logar a ser attendida a peticio
naria. 

S:~la das commissões, 6 de outubro ele 1895. 
Li,~s de Vasconccl 1os, presiclente.-Awre/iww 
Barbosa, relactor.-llde/a,,sa Limo,-.Sâ Pei
xoto.-Anizio de Ab1·eu. 

Trata-se no referi,lo projecto ele transferir 
ao Estado de S. Paulo, para explomção em 
proveito dtc agricultura, as jazidae> ele phos
phato de cal situ das nos terrenos da fabrica 
de ferro de S. João ele Ipanema. 

Si á primeir·a vista parece a que.stão de re
solução simples, todavia assim não o é. 

Niio lla duvida alguma que á Uniiio p~r
tencem os terrenos ele S. João de Ipanema e 
que a sua conce:o:são não cabe nos termos do 
art. 64 da Constituição nem nos do a.rtigo. 

A propt•iedade da União sobre os terrenos 
de S. João de Ipmwma é uma propriedade 
antiga, não adstricta unicamente ao sub-sólo 
para explot·ação do feno, mas que estepcle
se á superficie. Si o phosplmto de cal existe, 
como o ferro nesses terrenos e convem á la
voura do Esta,clo ele S. Paulo a sua explora
·;iio clifllcil será, como pretende o projecto 
sua transferencia a esse Estado p .r a explo
raç&o desse producto sem prejuízo ela e.:plo
ração elo ferro por parte ela União, sem esta
belecer-se a seu respeito um regimen ele 
propriedade que destôe inteiramente elos prin
cípios consagrados no nosso direito civil e que 
não dê origem a conilictos no uso e goso dessa 
propriedade, attenta a natureza distincta das 
pessoas juriclicas coproprietarias, o Estado e 
a União. 

Ou bem pertencerão esses terrenos a União 
ca.bcndo-llle a exploração não só das jazidas 
de íer·ro como as de phosphato ele cal, ou bem 
pertencer8o ao E'ltado de S. Paulo. 

Si é verdade que a exrlloração do ferro 
feita pela União, não tem produzido os resul
ta•los que era ele esperar-se, esse facto não é 
de natureza a determinar que se despoje a 
Uniã.o ela propriedade até hoje mantida sobre 
os tenenos de S. João ele Ipanema, transfe
rindo-se pela fórma simples que in:lica o pro
jecto, a qual não se justifica dear1te de ne
nhum texto constitucional. 

Si é vbivel que com essa transferencia 
muito lucrará o Estado de S. Paulo que terá 
no proprio sólo um proclucto tão necessarw 
á sua lavoura e que até 11~1je tem importado 
do estrangeiro, não menos visível é que em 
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determinadas condições, attento o nenhum 
resultado que tem colhido a União da ex:plo
ração do ferro, poderit convir a União a sua, 
tran~ferencia ao me:;mo E;tado para o lirn 
visado no projecto, que animando poderosa
mente o desenvolvimento d>t agricultura 
nesse importante e futuroso Estado, trará in
directamente beneficios á Nação. 

Como concilhr, pois. interesses em appa
rencia t.iio contrarim? Despojar a União de 
uma propeiedade de tão gr·ande v<1lor· em 
proveito de um i·:stado rico e pro3pe1·o ? K<'io. 
Impedir que esse E:;tado, já que a União nã·\ 
o iil.z, explore as jazidas de piwspllato de cai? 
Tambem não. Ha uma solução. E' autori:i<l.I' 
o governo a Jazer essa transferencia medi
ante inàemnisação ou a permittir a explora
ção das jazidas de phospllato mediante 
condições que resolvem o seu dm:lito de pro
priedade e garantam a utilidade que dessa 
propriedade lhe pJssa advir. 

Em vista do exposto é a commissão de l)a
recer que resolva-,:e a questão aventada no 
projecto pelo seguin i e substitutivo: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 E' autorisado o governo a transfe

rir mediante indemnisação ao E,.;t11clo de São 
Paulo os terrenos da Fabriea de Fer·ro de 
S. João de lpauem~.L ou a permitr.it• ,,o mesmo 
Estado a ex,,Joração das jazicbs de phosphato 
de cal nesses terreno$ existentes rnedrante 
condições que, mantendo sobre elles a pt•o
priedade da União. garantam-lhe a utilid>1d<3 
que della possa aufer·ir. 

Art. 2." Revogam-se as disposiçõ2s em con
trario. 

Sala das commissões, 7 de outubro do 1893. 
-Lins de Va.<concellos, pr-esidente.-Aureli
ano Barbosa, relator. -.Anisio ele A.br·eu. -Sâ 
Peixoto, com restricções. -ltdefonso Linw. 

PllOJECTO N. 100 DE 1895 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." São transt'erid~"s ao Estado de São 

Paulo, para exploração em proveito da agri
cultura, e na forma do art. 64 par;~grapho 
uuico da Constituição Federal, as jazi las de 
phosphato de cal situadas nos terrenos da 
fabrica de ferro do Ipanerna. 

Paragr<1plto uni co. Essa transferencia é sem 
prejuízo da industria de explor·a~;c"lo de feiTo 
praticada pela União naquella fabrica. 

Art. 2. o Revog:.J,las as disposir;ões em con
trario. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1895. 
- Gustavo Goeloy. 

Camara V, VI 

N. 213- 1895 

Restal!elec'J o favor r/e que go~ava C! Companhia 
Grea.t So'uthern Raitway constant-e da clt!H· 

svla 1• § 4° do rlec;·eto n. 8.312, ae 1D de 
novembro ele 1891 

A' commis;;ão cb f;;.zencla e industria, foi 
presente urna peti<;iio da Companhia Bt·azil 
Great Southern RcLilw8.y, conceS3tomtri<1 da 
Estrada de Ferro de Qactt'n,hy ~L Ir.aq ui, no es
tado do Rio Grancte du Sul. R0quer· essa com
panhia. r[ue llte sc•jcc r•c,;tituiilo o favor de 
isPnção de direitos de unpll't<Lç~iio p:wa os ma
teri:w,; e m:1is objec:tos destitHdos a constnl
cçü.o d:,, estrada, bem eomo pctt•a o carvã,, de 
pedra iniLpensa vel plU'cl· as officinas e cust,_:,io 
da mesma. 

Alleg:1 que tendo o govemo por dect·eto 
n. 947 A, Lle 4 de novembro dr; 1890 rcgulado 
o modo de fiscalis:J.ção elo; favores de quo 
gosam as compaallias de estra,das <1e i>rro; 
nesse dec1·eto licou o,;ta.!Hõlecido que p11ra 
gosar dos favores Cimcedidos nas clausulas uos 
seus contr:wtos com o gow;rno l'iio "" ,,o:npi1-
nhias obrigadas a maí,t·iculi1r-se em livro es
pecial na Direc:toria Gnml cl:ts Rendss Publicas 
da Capir.al Fetl·rnl ou n:1s thesour:tri:ts dos 
estados, obrigat;ão eôS;L rJIHl niio cumpriu por 
descuido de seu re!JresentantJ nesta e;lpital 
que em tempo niio r•equereu a respec:tiva, 
matricula. 

Allega que essa falta é cles~ulpavel por
quanto a companhia representada no Br:1zil 
nor seu director· com rcsidencia na ci·'ade cb Uruguayana, e::tado do Rio Ur:1nde do 
Sul, não foi intimada, nem ao menos avi
sada, pelo engeniwiro fisca.l do governo junto 
á estrarla de que é conce~sionari:l.. 

Ac1m-se a commissão ern Ú1CEi de um caso 
especial que entende cL·ve sm· resolvido f<vo
rave1mente á peticiona.rh. 

Não se trata IJI'opriamente r!e um favor 
especial, de um<L modida de camcter res
tricto e estab3lecido em bem de uma enti
dade isoi <da ; trata-se de restabelecer· para 
essa companhia o favor de que gosam todas 
as suas c<mgeneres e de cujo goso foi privada 
por um aceidente cuj:1. culpa nlio lhe cabe. 

A isenção cujo re:;tabelecimento pede a 
compB,nhia é sempre concedida como unm 
medida de or 1em freral destinada a 1\J.cilit:lr o 
descnvol vimcnto 7!a vi:1:;iiu ferrea no p:tiz. 
Negae o restabelecimento •lo ftvor· requerido 
será um11. iniquirlade, maxime dadas as cir
cumstR.nci~ts em que o perdeu essa ec1m
panhia. 

O governo da RC'public:t já reconlwccu oss:1 
iniquirlade q LlMlilo autorisou ci, peticion wi<L 
a assignat• termo de responsabilidade pelo 
pagamento elos direitos de importação dos 
materiaes que fosse introduzindo da data em 
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que lhe foi cassado o rlireito á isenção, caso 
não lhe fosse esta resta,belecirlo por hi do 
Congres:<o, a cujo conhecimento estava affecta 
a presente peti(:ão. 

A Camara. dos Depu tn.rlos, por ma vez 'anc
cionou a legiti ;nidadl~ da pretenr;íío d;·, re
querente com o ~eu voto ainda rect•nte ~:obre 
a Estrada de Ferro de Leopol<lina. 

Em vista do exposto propoz a comrnis.Jão o 
seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l." Fica restabelecido o favor de que 

gosa va a Braúl Great Southern R.ail way, 
company,c.onstante da clausula l" § 4" d:l de
ereto n. 8.312, de 19 de novembro de 1881. 

Art. 2. 0 Esse favor abr;tnge os matel'iaes 
a que se rcüJr8 a dita. clausura e teJ:harn 
sido introduzidos da data do der:reto n. 917 A, 
r1e 4 de novembro de 1890 até á data da pre
sente lei. 

Art. 3." Rev(lgam-se as disposições em con
trario. 

Sala das comlilissões, 7 de outubro de 895. 
- Lú~s e Vasconcellos. presidente.- 1 UTe

liano BaTbosa, J'elator.-Anido de Abnu.
Sú Peixoto.- Iüle(unso Lima. 

N.3lOA-l893 

(D,1 Senado) 

Dispr!e sobre o modo ponpte devem ser. 1aqos 
de seus venci .ncntos, pelos cofres da U :úrio, 
os fu.nccionarios aposenlados 

regadada liquidação, verificar falta de paga
mento de se'llos ou de quantias darlas por 
adiantamento ou indevidamente recebidas, fi
xará ao devedor prazo não excedente de tres 
mezes para exhibir prova de tal pagamento 
ou restituição, findo o qual e não tendo sido 
satisfeita essa exigen·.;ia, fcwá a cobrança 
pelos vencimentos até Haldar o debito.» 

Salas das commissões, 7 de outubro de 
1895.-Lins de Vasconcellos, presidente.-Sâ 
Peixoto, relator.-:1nizio de Ab1·mt.- Aw·e
liano Bm·bosa. -Ildefonso Linut. 

N. 310-189:3 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta 
Art. l." Os funcciomtrios publicos que 

perceberem vencimentos pelos cofres da 
Uniào, uma vez aposentados e liqui,lado o 
tempo do exercício a que tiverem direito, re
cebr>rão, drsde logo, os que lhes competir, in
dependente de prova de estarem quites com 
a Fazenda Nacional. 

Paragraplw unico. Si rlo exame dos titulaR 
de nomeação ou remoção o Thesouro FEderal, 
ou repartição fiscal encarregada da liqui
dação, verilicar falta de pags,mento de ~ellos, 
fixará pmzo razoavel ao devedor para exltibir 
prova de tal pagamento, findo o qu~l e não 
tenr1o sido satisfeita es:.;a exigencia,procederá 
ao desconto pela quinta parte dos seus venci
mentos até saldar o debito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
O projecto n. 310de l893,vindo do Sew1do contrario. 

merece a, approvação da Carnnra. Senado Federal, 20 de setembro d~ 1893.-:-
DivicL<s não se pr·e~umem e ao credcr in- Prudente 1: de. ~:foraes Ban·os, VlCe-~resl-

cumbe a voriflc<~ção de sua existencia. dente.- G•l Dtmz Goulart, l" secretario In-
Não é, pore'm, a f<ü.to, rle pagamento de ~·ellos I terino.- ~lnt9nio _N1:co.lâo illonteiro Da_ena, 

o unico debito C'IIP, em virtude do caJ'O'O pó- 2' secretal'IO mter-mo.- Thoma;; Rodngues 
de ter um ,~mprega.do publico par»."' coma da Cruz, 3o _secretari_o interino. - F. ~1. 
Fazenda N;1ciotml e parece razoavel que h ella da Cunha Jumor, servmdo de 4" secretariO. 
sejam equipar:1das as quantias indevidarrente 
recebidas e as que houverem sido dadaH por 
adiantamento. O Sr. Presidente -Achando-se 

adeantada a hora, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia ; 

la prate até 3 horas, ou antes : 

Nestas condições é por rlem:tis climin'Ito e 
póde em determinadas circumstancias equi
valer á iiholvabilidade o desconto pela quinta 
parte dos vencimentos de debitos, que cumpria Continuação da 2" discussão do projecto 
ter liquidado em tempo, sendo conveniente n. 204, de 1895, concedendo arnnistia o todas 
que, uma veo verificados, faça-se desde logo as pessoas que directa ou indirectamente se 
o desconto total ou cesse o pagamento dos tenham envolvido nos movimentos revolu
vencimentos até perfazerem lt importancia. cionarios occorridos no territorio da Repu
devida, si não ba:>t:~rem os de um me?.. blica até 23 rle agosto do corrente anno, com 

Pens'l, pois, a comrnissão de fazenda e in- as restricções que estabelece; 
dnstria que póde ser adoptad.o o pro·octo Continuação da :3• liscussão do projecto 
com mta emcnltl substitutiva ao paragr Lpho n. 83 B, de 1893, autorisando o Poder Ex
unico do art. l" :-Paragraplw unico. Si o ecutivo a contractar com o engenheiro Ayres 
The~ouro Federal, ou repartição fiscal encar- Pompêo Carvalho e Souza e José Augusto 
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Vi~'.iro., ou com . qu ~: r:n !iHdho:.-es vn.nt.a.gens j ci • •u:~ o ·:;·c. 4 · ,;,, h-i a. :.>GQ. :cc :!·1 .:._. ckzcn~· 
olt<!recer. ,. cor.str ucr;<J.o. u~o c goso d'l u 111 • bl''-' uc: 1 S~H : 
r :Lma l l;,rreo r!.1 :>W.c:i.o de Sa.popemb<o. i• iilw. ! :J·• c.li~cH:> · : :i o ll:. p:·:>.i(d.n 11. i -!!) B, .le 1 ~!J5, 
do Govermtti\)1'. e out\·os melhora.mentl!>, W\~ 1\:-:;•n<lo ''· de:=:p:.:za dv ~ ! i ni.- :t-.=l·i ,l d« .JL::; ti.;.a (~ 
condições que in1lic.- ; Nl'g-l>ei··,;; Lntet'iur('i:, ·,,., , ..• , o ~x.Hc:ici >> de 1tiGli 

Discu ssii.u U11ica do pa1·eror u . 1:)\? B. rlr tf"·"'.JacçiL<> p<u·:·. :•. :; - ,!; •::u .- •ii.•• ,:,, JH'•)j ;ç;,o 11. 
l8\J5, ~l>lJl·e u. emet!th. l'ITl·te~id.a. pdv Sr. ~ih 

1 
l -1~:,, r;•·::: te <t~l llO,I ; • 

Peçan!ia ao pr·u;cctv 11. l :J ll A. r~este a nno. \ -.:: · , u,~ : ·ls:;ao un p:·o(<:K:t.o t<. :;o A . dtl l l\\15 , 
em 2 .. Uis<:Usi f.io. atJ:.pn•'ntan<lr• os veuctrneuto:; Oet~rut i r:aw:o c,s. tuudil;ti l! -; llt: !Tqu i:;l,:ã() 
do,;j Ui7R..S seccivuae:;, seus :;uLsütutl'S e pro- <h'~ t.li1•eitos :1e ci0:<J<iii.u bt·•il-il.•:i ru, o;u,n v"t<J 
curl!.lfç•res ~~c\:iv naes; ( :li ~E:p:tr:ldrJ ~o !:íl'. Mut'tins Co~tn. .iun\ul' ; 

I • di~cussão du prt~iccto n . lO 1. ()e lSU:í, C<">ntirnw.diu rJ ;, 3• d io<:W:.'!il.o du Í're~.ít~to 
~LUtül·isando o Pode 1· Executivo n. rcve1·tcr à n. 9C. . de l:S!'J5. n:.•gula.u!lo o es•a<!v cb ;.ni" ; 
I" clas,;e dft exercito o tenente r.:;l';rtnado da 2·· :!iscnssii.o d.(• projecr.o 1:. l4q ,\. tlt: \SU:;, 
artmt. de \.'a.v;1ll<triu. Co. r.·los "\ ugu«to Cl•;.;•JY: autovi~ando o ~OVl'rno tt. colil'irn.at· llt l Jlr·i-

:)" di,;cu:ssãu <lu ]Jl'OjE:lcto n. 13-l .\, tk it\~-15. uwiro ).JO., i.u do ~.xen:i l.n c .. d;:..s as .:or:;.;;'" <"ur;;. 
autorbnn•Jo u Gov~t·ao a coll ~t·;;ct:::r com lll i,;,:iou•'·tlas Ue;;$<: ; >Os to •ti\: :: ,I\, ,,,, ., nui,.;·l• 
quem me!lt(JI'es V<.tltagem o.lle1·ecer o SC1·vi\'U de 189-l; 
de naveJ;ac;ã;:, tios po1·to~ 1.H!i S. Ft:lnci~co e l" di~cu~~1o d•J l)!'i.J Cc:cu 11 . ~.1'-'· .' c 18'.1~) . 
ACltLN llte tlf.l r io P:u·nal1ybt\ ao th.t. Tut..,ya, dividindo" te:·ril;or i•J d<J. R<:puhlil!.- em ~it,, 
no ~t:~do 1!0 ~hl'anhilt' ; circn u,:;;cr·iJJ\.~X!s. em C<.Lda. ama d:: ~ •w• ~:s 

:~·· di~l!u,s:ir:• do t>r(>je<:tll n. 1:~4 B. de !S94. C:l'CQ um banco ll~J'<L auxiliat· ;H ~!!.!l!;r. l'i:ts 
aut0l' b<<ttdl' o Guver-no :1 contt'<lc~r .::"m ag:l'ic•Jh: . pa~tor1l e •:onnex::..~ . e:•nr•1·1n<l ,, 
que10 melhores vantagens oiferecer o scni110 reg-intea que adopta.; 
de u nw. \'h~gem tneusAlna linh" de Jl<l.~·.~ga- l• cl i~cu;;s:io ;io ~):·<âed;.) n. J(; :1. . tle 1803. 
cão ent re I.•S po1·tos de Co;·u1nln\. ::; . L!IÍZ •.i~ op\nando no scnt.~do de nii.i.l ;;t,. =•.Pi>1'0'; :,Idll" 
Caceres, ?.rirau,.la. e ,\quidauanu, .11 (> es,;a:!o p ·r!jccto 11. 1:1. •.l%t(, a.nr •.l. que deci :.n•ti. :l c 
de i\Iatto G1·v;;so; · nE·nl: um <·ITeit.J o act•J de 1::; J.e mal·<;.o •!e·ie 

l " discus:;â.n dr, pt·(\jecto n. 2-l::í :L de ! ;:;9'), a!:no, do d il"~ê •or •h E~,, ·!:\ ~li!l •:·, , . n.pp~o
con!erindo o , ! ir~ito ú apooenta.dori:t aos f une· Yado por ;wis" d l' 1vlin !.~ t· ;•j(l du Guen·a. t~:l<l. · 
cit·mwios d<~ In~pe!l ruria, G:;r:ü d~ Sn.u~ ~e: 1h>::= tivo nos oflicia.cs d nmnos <: pr<~<:<18 ·.i e prrt. 
port•·S rli\ ;:ttpit;ü Fc:!et".tl e aos das lnspc:et•)- mat t'icuhtdQ,; naqaolle ut<1Ltkl'iu1~; r: l~\ c=.·lll 
r ins ue Sttu,Je ;!··,;; ].)O t·to~ !lo . .; estarl•JS; , ve;tos em f~p:n;.ldo d.e a!,~ut::> du.• u ;~·:n lJJ·<"J:> 

\" discu1:1,;ã.o do P• L'j':c 'o 11 . n:;. de ISD3. dr1 s CO!Ht••i~:;õc . .; dt> constít.uk;·w. l•. ,; i ~ : :.L.:;'i o ·~ 
t:orua.nriu r.-~xtcusiv.:> as p ~·aça.s d ;:t Bt'igJ.da. Pu· j O~t,i<;-'~ e .1 ~~ l Cô.l'\ •l h; ~ '1:! ~utn•a . 
!icial tia. Capital Fede~·<d -~ á r Cm·po tle Gom· 2• ui~cu:soão r!o prnje~:;, , n. 9:~ A. de l~ Y. .ti) , 
beiro:;, que se iumills:~rem tiurante o tempo :w.torisa.!J•to o Pori•~t· Exe~.: t !th·o ;1. 111<\:td;n· Ci.l!l· 
Uf!: praça o dil•eito. de •:ue g-os.un as pr·:Jç~~ ~ !'> r. : ·~ ~ir U!'tl'O.rlln l (iu prulc:!g<~m~ntn di1. r::~ tla
rio exercit•l e a t·mtuln. de ~e1•em J·e~vlh idas <I.IJ d•• de fl!r·rtJ 11:.. Hahi<~ . ri <- &mto .\ :u;;.ni<> ú<~.s 
Asylo dn~ Inv<L1idos; Queimadas. 011 ric· o Ul!' t• p.:uw J ~:;d~ ~.:onn: -

Discus5iio nnie;\ (:o l l!'ojccto n. 231 ,de 189:;, I n iente. ó. villt1. do ~rorJ •".> , ' ,; !'l\t~j)í'•••; 
e1e~·awlo ; ~ 100.) tnen.sau.'< a pensão de que !·· u i.s :u5s:lo do pr-oj( !~t<; !1. !:.(. ele !8!).'5, au
gosa. n. Const..'l.nci:l. Leopol;lin :~. 1ln Al otHJ\lel ·- torisandn o Oo\·erno a 111 ~a · !., :· con•tn 1ir s•Me 
que. v itlV<l do capit:i.o FJ.·:mcisco •'e Pa ula :Ü · o t•io S. t?r<\H<:Í$CO' umtt pm:te lig:andu Jc.t · 
metd:c e :\lbuquerque ; l ei r o. na Bahia~ a Petrolina, em Pernam-

Discussüo unica do projecto n. 22.1 A, de buco; 
18!.14, concedendo'" D. Cyrilla. Rodrigues (b i" discussão do proje..:t.o n. 80 A, tle lh".lôJ. 
Silva, Yiuvs. do Dr. Frnn<!iseo Rod1·ig ues do. 1 o pin;).ndo no sen i.ido de n:i.o SCl' approvado ú 
Silva , lente da. 'fMuldo.de de M:edicinu. dt~ pl'OjP.Ctf\ n. 89 de:; te :tono, quo suo~Litue pelo 
Bahia, a pensão annuo.l de 2:000$000 ; que o. elie o.compa.nl1a. a tabell.a F, ü.nne::m it 

Discussão nnic:.t do projecto u. 130. do Consolid<tç<í.o de!.< L c.:is dces "tl;lwd~fias ~ iliesa.< 
1895, conce<lelll.IO ;l D. Rosa da Cuo.ll(l. e Síiva , ch R .;;ultes F~demr:s ; 
viuva llo tenente elo exercito _,\ll't·edo Silva , l " d i:;cusSl.1o do pro.iecto n. 193. de 18~5, 
murto em rlefes:1- da. Re.public~L n:~ tom:tt!:t do. a u torisantlo o Pode1• Executivo ~. reiúnnar os 
illl:t. de .M:ocangué, no dia 21 de dezembro cll~ estatutos da Esool.a Polytedlinica do Rio de 
1893, a pensii.o;J.nnual de 1:200$000. .T:\neiro ele accordo com o ])ro.iecto rorm,_th\U.o 

"" . : . ., . . pela l'cspectiv!l. coDgrega.ção em 11 (le maio 
- parte as ., hol'a.S ou antes · deste anno, com a.s 1·estrl~.ões que indica ; e 
2,• discus.;ü.o do projecto n. 2Jf .• de 1895, o. nome:,r en·ectivos, in~.tepend&nte dE\ con-

autori~tmlo o Pcd(!r E~ecuti vo a. abrir ;1.0 i cm•:;:(l, nos tc1 mo5 do a. ·t. S 18 do decrctu 
Ministerio (1:1 M:11'inb.a o credito supplcmcn- ,! n. 1, 150, de :: de tl ezembJ•o Ütl l.SG;?, os lcnt~ 
tar t.!.e 7 .61 6:9(:1~50 ãs rubricas ((Ue . men- s ubst it u tos que na r eter i\\a. escola <:~ercem 
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i .. nteri·n· ::mw.r.1tc o· n.l:\···ti."ti:·.ici.· .. '·l.r:i ..... :Ha. és .. rl.e .lú.l' .. RO'l~~.gn~?. ·~ f,.·in~~~.-•. T.~ .• \i'-.nth.'.'.', .t.le;s.·· So.ntos; S·~;um•.•S. ::em ,rncr·:up\':''J <tlg·uma.; .. . · ba;:;trao ,L:-tndu:pt!O. :'..Zii !:cbL!IlO :.ro a r·a, l'n-
. ·· !•· llíscu~s..'to (b pr~j(,.::tl> ú .' J S0. C e lS\:1.), r:~llho~ '.hml.•lnegr-o, A.tllayüe J mür.1r. 'fc·t:· 
organi,:::<n<lo ··ll · e . .;t;lii:r m<~:(ll' do QX()rcito, \L quatü ~Iut•eil:t, G•Lldlno U.1:eto. A nt onio (h 
lncr·r:t!t:th.:i?: . Ge. ra.i d.<· (h.l.l:l"ra, ·e . d<í. ou·. t.ra$.1 Siq·. u.· d~·:t~ ... ios.e _e:•: :I"~· s~r-~·.·de .. !!c: Coi:rGa, 
}JI·un'ellcms: !?J·n.n<;il carYdt::),"Ü;:.C'l.l" Godov, Alem do l<U<L-

Di~c:;~~ií._; tHJiC;!. do Jll'Oj<-dO. n. 26!J. \\e- ~39:; , nahélt:l. Al:~t!l'i<:o ü e :;la.tt<)~. Uns d~. VaS~:<·q. 
concedendo a V. ~.1aril3:• · H...Cirigues Cü•:·:il, cdi•s. AlbE? r'r.(l TorTE'S •. · lldi O';l.r io de S_ouz ::, 
fi!ltrnlo ca;iitiio ,JD,:ú Ca1·!C1~ C:~hral. m<;_·:·L· nn.! f~:-iet• CncH:n. Fm~~ec::t Po_l't.!'l ia , E~17.d110 .d l' 
g\.101'l·a, corrvj,·<t o Pal'Uglttty ~ 1t11w. pca:'t~:) ;.i.!~- 1 ~\.10-n·~.~z. ~üva C....~l.:o: t.l'O . ~ ~ lc, l_Jç{~~~ tH int~ A:.:c.s
nuai de :34.:--l< imL~ner.cJen ;;e (k• rnek• ,:oido ou r, twl!o Vfdal. Er-ne~co Br<l7.iliO~ ll:H'Hl~ ·Fz·::r.co 
percebe; · -. • · · ··· · .Jnt•inr. Selp$tiú<• de L;1L~er'llÚ .. Ponce lle Leo:;, · 
.· .. Dbcu;;~ãn UlliCr. do lll"Qiecto n. ll8, .:c!'~·~!:\, p;v .. ;.lin<) •'~.:· s, .. tlZ<\ •• lun.iOl', Limn, Duarte. 
ren:Jrtendc em .r:~ vor-r lp LI . flNind·: . . ~ienn~ .. C:•:·l·,tLJw.Jiuuriio, ... . V.oz. d~ Mello. Mo::tew : 
Bi:'.rl'.do F'erreir:J.. YílJ nt d t; mat·edwl '2'' e<rm~ , •Le B;n'!·os. Gó:w:~.t.;~e< l~:t rll03. L1: iz DeBL 

.. })O (i.:tí'Jllll' t.ll•m::1. H<ll.i'PJ.cl. "· peni'w l:Olltt< i-1 r'l,_l'l"<l [. .1 t<.nipr. Fo:-t~s .h lllC[ uclt:>l .. Ft':tnds<~U 
da o. D. B:übirw. CiJ.meil'O Lia foucum·u. ~1.-nlr:t . \'dgn., Al,·:tr·u Ho~< :1lm. L0ond Fl!lto. Uct<t
Bat·reto: . . .. . . .. · \":<tno· dü Bt•ito, L:tmou:1íer (;orlofred~. Ri-

Di5cu~~ão uoica du JlJ'iJ,\ect,. n. •:~ A: <i c l•eir\.J f1e·· ·Alm~ió<t, Cupertino ele Si qu eít' <\, 
· 18!!5; conce··'enrio a ·11fnsiio·.·anm1:1l rle·~:::Jll''$ · ;·:o,!utpllü ~-\hr·e·~,,~Pitlt!J . da Fotlsec;·~·, · Ai:illm ' .. 
:;.a .cada. lima das .dnt:Q !ilhas.. de; m:u·ed:d Fio- l'ori'1'='···~r:xnoa .. J.::ttige.ncio,·Ole:.:ario Maciel,· 
• xi<Ülü Petxo~o, en1qu:.J.1\to rorern ,;;.I ! ."ira~, p;~i'tâ~o Ca:va!í:.:.lm:í, C;u·lcs tlas Chaga,;, · Pauio. 

. .. ... . . Q u~il'~Z . {)Ol.~ellliL'i;J r l i~· : Rodla. .Di lio Bü cilo,· 
.. L<:!.vauia,...se il. 8~ssiío as 4 hm'<1S e ;:?5 nü:- liÜ::>t~VO GOiby; Adülpho ·q.ordo. Buel)o: clr~ .: 
iú.lto5. A:nd1·ã(la~ Pai.üino Carlos. Fl'<l.nclsco GiiceriQ,: 

·Fu.r·.md•.1,1-Ierúlctteg nuo .i16; ~Zor:aeti;.ilves'âe"-'' 
C:l.stru; ·Ü\' i•J io· AlJJ"a.ntes. Url:.ano · d·~Gon vl!i 3.~· · 
X<l..Yiei: (to Y :llle. ::O'l~t·:ano: Rum•)S .. Lameiül~·- ·' 
r.i ris: il zme i da · Tórres; · Lliuro :.ii üJ 1ei\· , Pé d ::'' , 
Ramus; Fr~nc isco ,TolerrtnJ D,, ... Emilio· Bluni. 

. · ~:l.arç:i1 . Esc,,J.r,\::·, ·· Antid ii Pinheiro,- :pi;.'{·pff:l , 
p,-c.•i,ie;u:i<" dos S;·;. Ji,.,.~· c. Silvn · !p' ' ''";:!e,,!t~). da .Cd:!tt\, .l.ppvsicio i\'Jnrien;e. Vlctor il10 ) lon-

il' 1hur Rios ri" · ,;f,·.; .Jm:si</c,r·0J, 'J'"o '' '('; ·tei :'o: Am·oiiil:;o ·B:1r bosn. P into da R ocha , 
Delfino ·(i"-·s,·c1·eta.;·io)· Yl-.;;.p:.:.sbtio·díi AlbúiJl.lei'que. ,.t< J"Undsco· ,· ·~\Lcn.:· · 

t astro, Pdro }!0acyi· e Cassii;:~o do Na.sci-
Ao meio-dio. proeed•:-.~e à ch:w1n1b. ;i.' CJU:tl mtnto. 

fesp.,nr'ern o~ sr~ . Ros:t c Si! :·a. A::t1:urRio~. D~ixam (te cn::Jparecer :corn C<~~sa pal'tici
·C.OSk Az~vcdo, .Tlwm;1.z !Jel~n o . 1a\·are~ dE:< jXVl<t os ~~s. GoeLu<'. Lbb?:t, En eas Martln~; 
Lyr:•. A!en~ar l;;~iru~t'ã<'=:i .. :-:>á Pei~~w. l:Jma ·Au!.!u~tO Mumenl:'g-ro; Lmz DumüJgue'?. _Ar· . 
Eb cury. F!loto r'll'AS .G;dJrl~l S.•.l;.;a_.,o, ~ll ;<tta ihlir-· cle' "V:ü:coÍlce !lo~ .· Torrcs· P õrt üg:d ; P~l'rn·· 

. Baceltw.'I'heotou·o lieHt·Lto. C: ti· lu~ •l l·l\OV<~l·~., Bcrüc;: _. HciTec lD C\ionte. C.nnlil.l. . Lit1li, : Clii
BJ:iclo Filho, . Holl:;.!!da de ~11un, 13enedJ<.:tu. •tea.Úbrhlncl. Cleroemillo do ::-.Iónte; ~\rmilüo 
Lei r.·., , Viveir os • . ·C':" ta ,l~odr·!;:m$: Gu.~tavu JT,.va.re.".: 5I<.Wi lrl1i!o' Uns; : Neiv<t ·DioúysLo 
V ~~·as<Ed \i3:tdo <te J_l~rr"~9· .:~ IH' I:>t!no ·. Cruz. I Ge~·i1 iieira, Fhl \' i o de :,\ r aajO; . ~J uEo · Sai.lt03, 
Al!lZIO de A breu,. N11gUe1rn. lJara n,:l ~11 :t. F' r e- ·IJrbii.no 1IL1rcundes, !IJ r1.y ri:ü,,. A!mcidu. Gome.::, 
det·ku J?orge::-G "nÇ?al~ de. ~~~o~. ~ }1' :~uz~-~:~~ [ , ;1ll1tlp1H1 da:.Jaga l!Jães. jo;}o Lu iz, Cl;a~<t.:s 
v a.lcBntl,Ude lonS<.' L_lr~.t , ,], .,to l.n)lt ~ . I< r~-n.,hcu LolJaw. J.üãO.Pr.:niüu. 'F<:r'l"eim T~ires, . . \· al.'·'". 
Benevolo; · .lü~e Henh,qu~~- . _Aug-u;;l.Q ~e:v:t!l'O.: <lúe:->. ~Theótonio de ;o.rrü;ulhães, .. LlÚlllÚiph o . 
Fra~cisco. :C urg~!, .lunquen·:l "?Y\e,;, ..:'-11 \':t caeiano, i\lalLa ;\l:~cllado, S í 1a~o dtt Cunli;o, 
Mam. -l üse :Z..IarU\no.A,~·~lmr YI"l"-'' '"J, ~uk·u· L:lm~rt iiK• .. \ll'i'edo Elli$.:.\lm~illa. 1\og uc1rrt, 

.. · tlnoJe º" •·v:dh~, · · Martu1s Ju ;11ur ~-P~r~!r<\~"7 oomiúgues de C;;~.stro, ,l\io.í-eir a Ja.,SilYa:, Gill~ . 

. -Lyra,Gaspa1·. Drumm?nd, . CO.e~l.J o Cm •r_:::-,LcllZ .· ciz1aiCi .:.Bi·n:ga, >Luiz : . ..:idolpllo, Ca!:a<:ciolo e 
·-.. d~ ~\udra.dc. Col:nel1o. (~~ .run~~.c<l .. ·••kdet-:-: J:'óifs~ca.''Guim;;t~·aes : .e:, selli ,causa: o;,;Si·s>.:.:PF · 

l'os: ·e .. Alhu~ucrq1: e, .. ;\llguel .. }'>e1~~:lm lJtteQ.. l'es F1~ri'eu·:L; Luup :1•ço t[~,:s.:..·:: 'I:riu:J<.tlle, :Qct;.i.i: . 

·:-~f~~~~~~;~r;a,à~~~;r16~~-~:~~>~~t~~;~·~9~~~~~~..- O&iJf~ºi-~~r4::i1f~~~~~~0&f~~§.~~ó:·1~i~~K~M&~;; · .. ·v ~ o. ·· de ,:.Ca.n t.J?l)g,. ;~)J ene,.e~.J .• t _a,uo • ..•.... GJ')m: .~1 :·ng co~w~uruur<f'"-dua. .. Sall;!s;·:v lena:a~lutõ'\c:.s, · 
· :Bi 'àzil , 'Goú~eia i.;.i1ua,< Z~-mt~:.: s~~11tos ~er.eu~a;; ·'\'Jberit1·. ::>ailé~ ~'·Bl'az iJiü· · Üi\ ·.é:LuS: ·:::·.Ãim;tins. 

~-#~~ft~í11folir81f~~~~~~~~~~~~fJ~~t~~\;&~~t~i~l~ ~Hrt~-:eJ~\~:~~;~·~1Q;.:~~i~!:~k~· :~[::1~~:jj;~;o#;·;i:;' 
·Eduai·do ·R<imos . . Paula G uirúu1·:lés, ·· Yergne: .. 'E':1:d~'. e• sem i:l~o~t~:; .~p:p~ovc:id:J,. : :a, : actu· ~} 

.·. de ·A.breu,L eovigildo Filgu.eira,s, ,Josê I~n~~io( ~~~o.~tccedc.ato ·: ~ i.:' ':- ' : .. :.· · · .... :. . · ·· ·· · 
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>:.tHativn. dó noh:•e de-pntudo nclo Rio. de Ja-
neím~ · -

r:~·.r..nn:J:JGhld:1._<1. contimt<lJ;J.n d:l ::!" rli~ens- Antes de.cntrar proprian ~r'nr.a n:~ a.prec:ia-
~ii .. .> do project•; n. :20·1. üe !:"9;), -~011Ce:lt•:1d0 a çào d:1:> c·.:ncn•!n~, qucú o !im da minha ])re
::nr,ni~ti:t a. brlu~ a>: i'C:OSO:\s QU•' dirceta ·nu ~eo~;,;1 ::a •rlhuua. e <h) sub$títuti\'O- u!t úim
ind.irccramc'ntr; .. se tenham envolvido-nos r•1n- :·aotri.<'! :1pr·eseur.:J:lo ~u1 pt'(6e-::t'-' de :tm;ris"ia.· 
':i :nrnto:: revoiucír:>nur•.io~ oc(·or h• lo::: no t,,,._ q nr: Livea lronr:J. de ofi~recer ú. consirlera~:ilo 
Ti!.ur\o :h l{ej}ttblic:t ;tté :!:> de: :>g'11~to dn d>!. C:1.;tt:li':\.pc:ç•dicr.n<;tt para fh%er uma. pe
cc.-,:eenw tmno ~um as l·,•stri~:-ües r·uu e.;t·tb·' qurna !'<~;·tlli<:àr;~,,J it impre"s~o do discurso 
lere. · '. · . - · . · t - . - ._. quo [JJ'0fêr'i na.. oe~sií.o do mez p:t~sri.rlo. e que 

0 §::·~ ::;,·i..-: .. 0 .Co~ll~<~ (.•,J(H:i;;;r!ai.o 

â" !l.lttnt~"''')-Sl·- p:·esíüei1te. llz "C>W de ni:i•• 
;w~l~rit·· p<Ll:nras nm do!)a;;:~s ~Ob!'ü :tarnnis· 

-Ii;1, o q_ae n:{o m(··inl:i i:e ·de ltw . a ~r;::uluic 
crncnc!o. sut>~titul;lya a•J pr.·ojecto que ie dis-
cuto: · 

pr, ·idüzit! da. paete~:·;~. l! m hr.,nt·i:t!o amigo da 
ban•:a·la ballinna .. uma; rec!amaçiio. 

En n:io di~:;e, Sr-. presiuelire. 11ue toil0s 
<L(]IJ(•Ilf:s qtw.condemll;\\';tm a reYolta -(ltwkl.m 
r<:,jelc:bT'. :1. onwud:~. do Senrtdo _ ·- . _ . _ 

Quer dizP.r: 'r.iro est:tt~~!ed ·que a conJ i~iio 
va.r:t r.onrü;m naçôir·, p11 hlit .... nht revolta. era. ::.. 
r·.·ieir.ilo 1.h ernend:t do Senado . 

.A rL I ;o Fic'l\.m :mmisti.~do~ exc:lt~;:i mrn<·•n te · • · · · 
n:' i·ida:·'ãm; b:·:tzileiros rtu6, direl:t;J. "il inrlf •... O que rmd í~se lll<l.i~ exprês~:lmeuto. ó qtie 

• ,~om,· a. contra. a emf<n•~<l do :'lena•h' C()lllO um 
l'('•Jta~nem0 -tormwam ·• parte ~ ern. qtme;;qucJ'. Yotoexprcs,;o de~criiúlê_iiínll-&'1:o -:fi·evolta~ 

'çr.1m0:s pr.Uücos;(lepoí» 1ep!~qc:l:om:vlaa:n.c,: Par~.,mírri, 0 nwd.o 'mi!.iS expl'CS~ i.-oJ)ara· • .. 
pn!)!iCS- até~:~ dea;:D~t0 .. do col'l'eutc annn .. ronde:nnar etern,mente :1 revoluçl'io . . er:t a. 
·.Ai 1.~ O~aLmnnos-.!;;s'E~colas Mílit:tr- (~ de 1-rjeiGáO 1Ja nnú1i~tiii. ·am ;11.1.>~ :. _ : ·. · _ 
~hi'inll::L;~icnso:c,impromcr.tltlo~ uo~ má..--il'nen- 1 - . · r - ·· ·- --·· , - · · ' - . - . . - . . · ·' ...• ~•o .nao .• ;uer r. \l.P.r.que omros COllG.Cmnem :--
t(t~ •leítl 'iscipli.tw. contra:\ tmlf'm na Rep'.!~ a '."'en•h.tçã.o e Yotem .. pe ... la :1m!lbtiii.. .· ·.· .· .. :. 
l•Ih:a •. ~ãp~~rtt(oj:J,dos-•Jamcsma fürma.-.-. ,~,.re- - - ---- · -· ---· ·--
Yc1·tehi.ci Ú1conti1iimtia.<Js C'<1!·pos. re::p~cu vo:; •. -fi·,-zoe·.-•• -n-Sor-.~.--~-·lÚRA~ii~; \-.r_~.:-;. : :r~~~s:liR.o 2 ê"o.hlo.J1Ós 
som pr_e.ii,J_i_zl1 algum :n••r~-i o . n~·vcri:d, ~ 

~. ,2." .0§ om~iaesdeterr:tc· ma~· •n:in ,rtOi<l.:. . :o' s·i~o·Lurou:-;m2Gn])o<rtE:66-::Il•.- Ex:.--ra.l~·· 
r~,J 1Jo l:ien(::t1cíor!esr.:~ :nedidn nolitir.a.' ern" Iou ír,d!vhtualmente, ·e· •niio como-: chefe de . 
ll'.W!l~<lnão, obtinTcm t;ef()T:r,;~ Õu tl~mb~J.o l"u·tirlo. - · ······ ·· · ·· 
r~cr s:e_r~rc:o- •_i'3 gi:et·1~~1.. · · · · · 
- · T,_,nlJo .conchüdo.. - O S:1. FRA=-'CISno GucP.r<rÕ--,.- SL e1.1 tivesse 

.\esejt<·io ~eotloc<u~ :1. .•. <J.t1~~.t:1o .• _ncst~. terreno .· . 
j:rni·:úri;intc p:•rtirh!'io, teria feito umri.- dncl:J..:.: 
l~lr;;:Lo m;cis t>Xp!' eS:;ll . (.'.po<rúlns .) 

· ' E' l i,~n. ·apoia,!r.;' ·e •' po;:.t:r -coJljlmcb.in.·ilto 
(·m d!sc:us~fio a. ~cg-u.irltc 

- Mas;!liio:me parccen. rtne · devesse co!loc:i.1• 
:1. q1lcst:lo nc;:se 1i(~:i·reho. · · 

Qtúnto a m.ilil. })Orém. ·<leclarei_ ft•ariC.1.- · 
mc•!Jt~- que o mo~l~ o m•1.is C:'{Jlrcssi~·o . que 

:>:rt;•·l :• Ficam aliirii~ü:í:ilos ~:;:,;lú~iYP-mente entontr<wa .. p:wa, con,l~m n:.r. t: .. a .re_volt::i .. ·era. 
~s é.irli\dãos'bt·:tzilf•!ros. qúe directlt ou indl-, ~ ... ~jeitú;'aemend<J. C.!ó Senado que consí{;n::i.Vb. 
l'r~er.;unonte · tomn.T-·tm .. parte . ern Qll»esrpwr :Únainirt ampl<e:,- ·. . . . - - ··.. -
''~}me,; :políticos; llepoi~ di: procl_..m,ula a. Re- O. SR. :rf::,\:--:c .. r:;co Vr:IC;A· -· A. r1eclaraÇã~ Ú 
T!Ublica,. ·:itc · ::! :) -"ll~ i.I!:("ÓStÓ Jo ciJri;enl:e arino . . V -E· · -···· · · ·· ··· ··-- ··· · . --··· - . · . . . 
. § t.• Osi~lurnJICl>i ':dasE•colas :'>iiHt~r e de .•. ·• '?;:Hnportattmms r,m_paraseu~ tlmlgos ._ 
)l;,riúhn.. ncttSO comprom-õtt!di:ls.· iíos inuvi- o sn:. FR:\c;ctsco GT,JCEl\.10-ÜS nieus amigo~ 
;ncntos ,:ejridisciplina cori.tra:<t ordem na Re- politicosn~o CQ.r~e:n~e :tmnistif;\Iienlluma., 
pub!ic:J.. são rt.!!rnc]r:.doi:· rltl ·mesnm fúrma e em relu.~~ão aos netos que praticaram, porque,' 

. I:c.~erter[oJit .(o;itin.e;tt( aos corpos )·espedi- si cu tenho . alguma satisfa\'ão em oct!upar 
".(\·· ~ ... serripr. e.1-niz.o.a. hnm.l .• rnor.al. on mater .. 1a.l. ();ta po~iç[o,·ê .<le commo,ndar hónieri.s Evres ~ 

- _{A:n._Ma.do .. s .. :.) ·. ··-· - ·- :· · ·· · · ----<~2-• Os ofticbeõ de:terril. e ni;;r~ nào .gí)Z<J, ·_ r · 
rar-' do benefidu- de::ta_ medJda politica., . em- :::.0 Sit- · Emcó_ ÇQEJ.HQ.-:'Qne.' nunca conspi"' · 
'tn~:n:r~o · DiiO ::O .bti:ve!~m_--,i.eí~riil~:. ·-:-_õU .-:_lleJUit;~Ü.ó -'r~u~~ü:lr._.·"·.·~:·--: ... _;· ;· · '· ·· :-·.,· · · · · · ·. ·+?,. · 

lifi~l\1~ill~il~il\lft11llg~ 
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-:~ -·-:::.:· ::.":, ;~~ ·_: .·.·, .. · •, . . -- ._. -
~:-:-~,~~;,:·:;.,~,~-A1,So~;, }).Üt'íÍt\ :,::. -_· .• -_-''' 

p;u·ec~ ·-~e CJUC e:;~a <lis'po•;i<~:o~CS'tl·~- coriti· ':i:[ - ú sh. Fr:.\:-\C~SCO Gi.rcBiúo-0 ãparte do il: 
• 'n.i. lfgislaçiio existent-e:_ ·:. · · \ - · . · lustre Mi_.rut.~ rlo fembraria uma providencia 

· .- As;;!m o ueclu.r:wam- org:í.os compet~ntes e mil. __ mas par;\ . acceitar uma.ei:nenda nesse .. 
·• insu:;poit•.ls, que· ·diséutiraiii :ii que,;tao da sentido, teríamos que pedir p-rimeiramente 
· •~mnistia · no Senudo. - ·. .. .. _ -" ... -~ _ in!'ormaci!es :w- PorlerJ'iXP-cutivo>--c:',-c.... . .. ·· 
:~ _· :Pa.i'~cê-mé. pol't~.nto; :qu~ .não é iodisjien~. _. Todavia .. si S. 'EX. '· quer :apresentar uma..:

sa.>""él :.a; nqceitaÇ".do "dé.;.-t;t emenda., porqttar.to ·emenrla. ·nesse !'entido, opportuuamGi1te ·toma
a SW'· m~.teri:t j;L est;\. incluída na legiol<lçâo rei a libel'd«de de con:;;ideru.r sobre ella, ou-

.. cxi:;tente. . · _ · · _ __ ._. v_indo préviamente informações da. admínis-
·- A iegi.lnda.-p:.ú·te ct1.-:ementla ·veda.·:~ ' c- •nt.'\~ _ti·ri ~~1o ·publléa.; : · · ' · · · · · 

;:;em ·do tempo. :tntt.dor :i. tla.ta 1ic ~:\ de Por emquanto, acho que não convem altc· 
agosr.Q. pttra todos os .effeitos;· (!ucr (liz~i·, <•s ra\' o projecto tai como foi :tpx·esent•Jdo;· ·._. 

· :milita;·e~ ·ni[.i.l poderii.ó cotitir :pa.ra :t: ·- su~t- re- ·O illustre 1leputado uor Minas ·· apresentou 
.. fortnn. o. telllJl(• n.ti. terior ,a . 2:.i . deago~it' .·- . . . t:t!9 b.;m ums. .emend;\ .~mandti.rido -o.ddicionar · 
... 'Oi:;it -· FR"-Xci5Co- VEiÚ!L . a·+et~on .q_uees- M~oldoa.etapa .. · .. ___ :.: ·-- .. .. "--~:- :.~ 
·_:·ti:.--e~::~- rôra· do'-sen'i<:o . ~ -:- • ·-· : .. · · '\ _ Or:i.~ ·r~~o licenÇ~ o. s:-"E·-::;:~pa.r:l. diicr que; · 
·. ·. - - , . ,_ .. _, c.;·· . • • . _ - -__ ,_._., .:· •. ··--···· ·.pek• . .Pt\).]ecto.- que'trve .. :t·lionra.:de o.presf\ntar. 

O ~r~ . .:): tLí• PR.,~'·'-="'IL\.-0:! no_ . ~ er_ \'IÇ'O da. os milit.arr:~ ·gozam . . :Jl~m da vanta:::E' IÍI d3. 
1'0'-·;:.:t;:_;,; " -_ - _ _ ___ :· . · . :"u,niuiiltia.. ··de.:na.i::< 0(itt tr:l..,; J u as: a tle :t·ecebc-

•: 'Ü.::'IC 'PP..~\XC I:$C(l Gl.lci::;iw :-E' à 'me31D<Í ' reta ó'seti ~ol~l<?·_~ a;~~e cónt.;_I{;_~_!_.Ó. _f;o_ t~~~ 
· .. cons<>: :n . te;:;rpo ·que · ' e;ltivera::n::'Jo!';t70<:G~r:-:" ·.par.í·a' reforiú:L .. s. ,:Ex; ·v em acc1·escent:tr a 
~-.YJ&õ. ·c;ue';fo tempo (Jt:e; deiX:~r-o:m:n.&<:.- iJJeii·as -etapa. .. :· ;~ ; ~_,, - . . · ·' .- _ · _ •... - . 

:1N~!~,~~4~~i[~~~r2í~~:: l.1~~~~~r~'~J~~~~;~~=~ 
'<:~o:_!:>lg-ta"n(j.o. ,,_ facnl 1):\de .. ;!~i..r:i< a·_:o~o'ú'~:rgencdo . --tra.g~-do p~lw.e rnend~ .d. e·::;·;· !-'~::·; ~ .dever-se h ta. -. 
.- . ·1;enqx1.·em rda•;iio :).. n ·f0rma.,thl-exacta.tnente eJ~ti~· 1: est;abde_cer. na.o· 1.:ot~lh_9ues p:tra: a am-: _ 
. úcilliaL~ .a .. eN>es. ;r:ilit.'l.~~§ ~ -s;~l:if,:i:d:) .Sel.';v.i~.o. ~~-S~t:\, plll-L'~}lt· p:emiC?~pa.-r;\ OS: que c:Se;,rev;ol:--· 
~Ycl~'ierctto e-· da; -:n.rmtid~t·;:.,-c_~,c~·":'=-~:,:.:-:•-:_::·• - :.::: ,:t art'm',~:t·tpoaul,s~-)·"':"~--- c ·.- ·- " . , .. _,~" ,. ·. ·- ·~ · . .--.• ' .-· ~ -

. ·. ·,J:aci'litaudo :t ~·efóríp:"; eÚ. c1Íego;'\;~ a'o mêu , ='fJ\6SÍ~ ·pó i~ ~ J?a_i'ece•me que O m.,J~lOr e mais_ 
:~. fiin~:::'qüé · é c:rit.."ll' que,es5es~"milit..•wc.c: :J.SSim- cur)<tl e_ qu~reJeltelUos.todas as emendas apr~-
: in::ií.!ÉorJ.iiiivloi '\·ntr:em ?.o :,"r'riçn effect!vo do scnta.da.s~ e Yotemos·o :p:-ojecto tal qu:\1 está; 
. · ~exsrcitco e ~~:tarm:l•.ltt;;,_e;pa.r!l.'!lâo: s~r ta.x;v!o (Jluito$=<:iJ~i·•.dos .) : -· - · .. · · . . · · _ _ - _ • · . _ 
··•le-cr.ue!. e ·d•; 'inr.:·ans igente~:-em,vei'i.Jc'•esi~i;;: \·-:'':Pe,:o , lt~enç:vpa:r~rdeclara:r · :vÇ:lm :na. e ·-a.· 

heb:er..':J. co:J•li•;ii.•i dJ. reform:\.OU rl.:missã.CldO- Jr.?US :1m.1g•·s pollt it::o>_, que qnand•.) apresen
,_. scr·t•iço ;\Cti\'O._ };li·yc_ut·eq~cil_itiir ; a.c: _ coütliç(:es .tel O.}I!'OJecto , o_.)lr,. po_r_:_uma •trans_acção do __ 
-·uu:•rer,);-Iria:-- • ·: .. .- '-:;-_ ·.~ :-:---:·c:: _ --_,___ - -· --•-- momento. . _ - --.- _ . . 

.. : .· ~ in~ ~!''s;~ ~i~~.~~;A7'~ -~s~ri~~':'{'~!n . prlr:; .co~~dt~~ :lJnuneist'~~ -:~r~~l~~.~~(~~~~nq~oe;~~~ 

._. _ <.lj)Jt•. P:~~-11· .mo~L ,tr CJUe._e hv_m, : . , .·-.-·. . _ . . . :t unJtla,le .r l0~:V.(;~.,vener:•.lo~·- o .• ;;;eu .... pens:-.mento 

~: -b6~~%'\1~l~~~~fff;~~Nf~~~~-j?~bf)\~1:ú:~;?~f,? -~~i~:~j:l-~~:i~:~ft~~~ uc~--Sen:~dO:· ))ê\·eO:os. , 
· -o:~~:~Jo~i:: )ú}{i,~~o~riã:t·:. :t~mni:.ti<i. c nc- -• Ni'í.õ "é'•.poss.Lvet co! locar as co~tsas .em .um 

·;.;.gut71\~~·_?~ e.rr~t~o.s; :_é=:-~?;;~afa: ~ ; •;::·::~: _.,_.;~; :b~~~:p~~~~~1!-1di~~ptrâao · -~~~i--~~riÚmciitos .. 
. ·: O~~Sl~ - 'Fl:\ '1\,~;~o_ ":~LlCBi~10~::- A". scgun_tla _r.iye a :honr:J. de.o.!Ie'recér ~t.c projectii; . . . 
. Pi!-rtt;.-' -·:~ Ctll,~n~-·~ ~o llhtsue deputK'\do pü~ .. --~ Nas conr.liçues ectua.e.;;. de - a ... itaçiio do espt
: :;f~~.rfl.:t~~_!!c9 1•. r!i~u, ta~~ !~_f.O.l:'JlJ~': ,e; portant9; . i;tw publico .. é 'ril isrú·trarisigir · -ilm_1iouc9; e· 
._ 1;~ç-o .. l1•:e.~ç~ P. ~r•L_ . doc~.ar~E :que .M _i}? ,conve: . nã? va.le ~pena s:.l(!t·ifi~n· o -pt·inciJ_)al .. por 

1
: 
1e_?,te_~ ~ua n~o_ u,c~:~<~9 ·: -~ . . -. . ~ · . . -ple~oª mcidentes_p:eso> ao ~ontexto · de um 

:; . O ~R .• FRAXcrsco.y .EI(T.A.- V,. Ex~ :_,da-me li'. ,pr·oJe<;to 4e resolu~40 leg;sl;nm\: - __ ·. · .: _.· 
i?ecn:ça~_:: PIIÍ'Jl. · _um~, ?.P":'t' Tf '/{A~:i·et9r.rims es.t~o -:~:~::o c sa:'::J ós~; c, ~L\a~;\~(i~ úeiii o r· -•-tr:tli~ni::~ão ·. 
-;,;_::~gu(~,c~~-:p~Ja)~.kAe:J8~Q:: . ·;·.--F·.--:·.;:-::'_---·.·. ~·er.ia nã(hólher á· lioe1·da.de do .Poder ... Ex~ 

·-.. ;,O~a._,· ~ -m~JtO-JIO~st.~el_:q\le :h~Ja 9ffie1a_cs qu~ ecutivo':--·· . ----:. .. · : ·- · · · ~ . ·- . ' ;· ... -:; . . 

ll~iil~iiiii'''l~~~ 
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· • .;_· I;ESSÃO r:>r 8 DE OUTUBRO DE .JSQ~ --
. . ~ • . · - .. - . ·.'.· :..:.r ·.-..... 

' 'I• t 

. - . : .·.·.: . .. 

o Sr.:: ERrco Cor.:ui(!-:- !~ ài~iplinn. t ra-rilÜi-_q\l,e. _S. EX. queria. r:i.~cr !1. -<:~rnp:Lr<i<;ri.o·, 
·. t<wde~sc de l:lO,;-o5 .· in t.oHigen \cs; eeínw llre.;.. t~nwe a~p;,•anr.e;;;-t~ . :i.luiliil tis d;1 ·1·:~col<1 Uilir.:u• ·· 
stm\o ~uc _~io os alumnú~ d:ts E:<cui~~ de. que th·c··rnm !J:tixu. ; mn-' ' 'r•jo'que:s· .. Ex. qn:'!r_ · 

·:vfarinlttL· ~ ~·[ilit;n•, · Í5t0 e; O ·roellHW d:t Jlo-· f:J.7.eT· tt i.liJl'ercnCitl<;f<() petmteml'\\. UJlHllllO~ da 
rescrnci;L .d<t popult~çfl.n rio B:-:azi l. d~ qr.:e }~;ca i :'. ~l!lit:;~· e ele 21-hrinh\1 çi o:: otrkhe::: t·e
t!tnto 1.1.<Js :no~. (Jrg.n~ll_rtiwos; : n~,ú · vn.r: n.n:r J!11;-:"' be:.!.~e~" do . f>:Xl~l·(:i !.f;~~ e 'l~t ::~.~-,:n~ú.h-!; ; r(, :.·n·c~tr.: pnntõ'·-· 

·· do· ·:pet•mittlr a- ubed iendi•\ a i!!t\Iu:J.~·ti~s :;e-~ estr,u ainda <'m n :_,~o luLa· U.iv0~ench~ 'pm
(li~io~as (tu>. din~.:tore:; .!e E.-;eolas_:· s :rià at- ~- i~~., o~ lWi :ne~ros s~o :noc;:r•~ qHr.· uft~' tcG!n · 
t r :bnu·-lhes f,.lla dA c;)u lj;l1'dH,nsao de. se\JS tm:e:ra rr::pon~••bttli.laGe. ~c:> •Jt:t!'v:. ~llO lm· 

· ·d~,·e1·e" r u<limeut;trcs. sem o meno;· seat.i-I mçus f'ei t.<:s que õe avcnÍI.il';:u:;lm Jl;J. rcYolw . .. 
meut.o de amm· d~\ P:l.trhL. <!e li lle set~mbi'o. · · 

O Srt. Gox~.\LVE> :-.r. ... I.\ .- SalYo sl ven- O S:t . Jt•~~: :\L\Rt:,:-;q- "Cus pmlern •olt..n e 
ce,sem. · o;;. <>"ut!·os t:iir.•. 
- O Stt. Emco Ccim.ito - Ql;ert; .dizct• simple;.:: O . SJ : ~ El:tcü CoEúw.:....xrto .(; .a rnim ·11ue ' 

_ mente que os <'lurnm•s :ues~a~. Escolas nlt,.~ :;:5o- s. Ex.· eleve . fa.;:e;: e~:>a :r~J1.,xão,· .. m:l.S ~iru<~;)_· . 
peqüênos Imbecis, ~óh o··:n:ind(i de - ~'1-aÜtles 's r< P t;csideüte-dn. Ht->pülilict~;·· qu'e tr_atou·colll 

·: rê:.<poa~avei~ . ··aca nl:R<los. ~-;,\r. ;·índole mb~er,.o· excessiva St! \'er idade-ao5:.aJu-m :Íüs· : t.!:J. . ~cola 
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.": àorn· da.~Rt>jJUl5! i.c..'i~-::o_- ;r:tOS\:ÍO "da. · in :~,!ofí:l: .do!; ca!'a!rl·:>t: ·d;;; rcbú!lh"t(• tie·ScÍ.C:Illlirc• ·ivl'a.m ·_,·ex -•.: 

-0~~~i}~~~~~~~s~~;a1;~~;ó~~:~~~~l::~~~·~:r;f-~~t~,l ~~! r!~~z~~ft~~r~.\t~~í~;;~ri:~}gh~~1~g: :;ri~1~~;-~: . 
. ' '. _ }'!l~Yj(l. )11g'úrná • c:Oi.is;t ,a. disíingU:il~ íle nnú\ . mó~OS. em cU.iüS l"!BtT.o$" plilpii.a\·á .ó C'~1:ú<iio tla.·. 

·.·-~rt,; r:.· (li\ .. ·o.utro::~-chue os ·:uirmno:S cl:iS'Fs:;.·I:H•·pu Und~~ -,jüt~c.:•JJllo <itc:i·aJn: ""::e~s~s :.otitr:os: ~a~~ 

~:-~~~~1~-~t;:.;~,?o~~-~'~:~--.·~·~--~:~;~e:::~~~~-::~~~-~te.\ l (?~i~~~~- ~~t%p~~;;;~~~"(),~~-~~ril~~~~iJi~-~.t~~;~~-~ 
·.c=--. Av :.i! ro· qua.nto-~~-p::l(l~~cspe~: , r: •.l_an'to·· :es~es · ~c l ei'c·:,n\ándo''firii'n.m\'if da: ' Rej m·tll·>~=·arrue!les ,c 

·_ rilo(:q(_ilt~:o'Jnarmha. CJ~l~ for:un "d_.esp~:i-su :l dldos tan:.o-poi• e::;;J i: ·ito:r!~, _i~ la~ •.. co1no (::Stl!L · s0.1! ·: 
p do-:c11 mpriment.:r::d::~:;cn ôeYar; · q u :tnto-~f"$se>t -:~:.\uuur,.gen(·!'O.-<o•·; ( J,&~ro '~·<:i;l :.· .mui~pc:f;.::m ~). , ·: -:: . 
. qne expüim~m "(>;;' ~cil i; corpN:.· :b> li;das~ <:m . ·Kenhum .. co:l tingcrt~e .pat"!·íct.ie<>_ lll~iot>;ínais ·. 
· do(eza·. dtdlcpn blic;L _"{Wl' I)Cci\.Siiío ·Jí-(i·et>tli:1o va.i01wo: mais <la-in te:·c»;;;~: ! (• · l'ecel>en ··o. ma-" . 

.• fl~f' sctétilli\'ti e torn.m·' (f~.pài$' c:.icUrbt1iilo1$'·,1n.c ' :-"cch:il · Flr·:·w r.n:• 'tiv iytieéó {\C$Sa.-- -nz \1\:itli~·!e- da.-' 
.. E>col:t. Wlir.nr. _ -E por _i»·O co"nfnntlo-os na. E~col:.• · ~\li! ita.r (a;wi,~doj <JLH~. niio v\bou a. ~;l.
.. T\}e~ma.' gl::-tc;r., l1ií.o .di~liog-úi ndo einie o~ quo crlli<:ios )I:U"::L_,!éft'ndr;r :1. ot4e~n .... Ütt~ in-;:tLtui-

$P,J.;\'.inl.lHO núú;ech>d Flot·hiió .. Peixcító c aq ne 1-. ~~~ci< it )·[dicll hl"isttJa .le.g::clid:tll<r tl?as em.· !Jc·· 
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·.--'.' o ·s ~~~' Jós~'-~L\.ni:;..xi;{"-'7 E .:.:ej:i.'c\;;' Ex-: que , ,;_ui?o ,])l..""llZ~J~:,: · · : _:,~. :'.~-~ - - ·:: - -~>c, ' --= >:, 
·a p<ina.·pur.i-M 3Sp1rà.ntes ·1o1 ma.is~~e1·era.:.. O Sn-. ·J:'mWEl~lco· B~nn_ES-'-E 1101' :~s.o _est5.o~, 
_-~:_-0 -SR .- Ez~ico CQiuro ~:v. -Ex:_ ~~~r~-stL-roc sen~o~dm~1n~en~e 1-~:n~d~s. ··- .:_ . . , ~:-::-'

·p:u~ ut.n : terreno _ollde·cu não ·quer i:< pis:'l.r.-1 _ Q. _Szt. T•'RQL\~~- -~~o~,_El~~?e_~~~- CilSSO 
.·· • - -- - • · · - ~--~ .--·c ;.. ..... -·--···· · ···. ··.· - · ··· -:- .--· ·· ror;l.ffi"CllOSUleru.·1_o,..,..u,pe ztOS .. -----"-- · .. c 
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SESSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1895 253 

ordem do dia r.e hoje, a Camara responde 
afflrm<lti vamente. 

Entra em l" discuss'i.o, o projecto n. 16 A, 
de 1895. 

O §r. Nilo Peçanbta pela ordem) 
- Devo declarar á Camara, representando 
até o sentimento dos proprios signatarios do 
projeeto, que nos é grato fazer um appello á 
Camara no seutido de não abrir debate sobre 
o proj e c to em la discussão 

O debate agora seria precipitado. 
Temos em vista apresentar um substitutivo 

em 2,, áiscussão, e onde a sua Redacção seja 
mais conveniente tal vez. (Jluito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer-
rada a discussão. 

O §r. Presa dente -A maioria da 
commissão opina pela inconstitucionalidade 
do projecto. E' esta a questão que vou sub
mett<>r a votação como preliminar. si a Ca
maea considerar- o projecto inconstitucional, 
elle ficará prejudicado. 

No caso contrario submettel-o-hei a vo
tação. 

O §r. Leovigildo FHgueir.as 
(pela ordem.)- Sr. presidente, quamlo qual
quer projecto é apresentado em I a discussão 
trata-se unicameme de saber si a maioria da 
Camara considera-o util ou inutil, consti
tucional ou inconstitucional. 

Não é portanto a meu ver, procedente a 
proposta feita por V. Ex. sobre esta preli
minar, que consta apenas de um p:1recer de 
com missão, que podia deixar de exbtir. 

Nessas condições me parece que V. Ex. 
terá de submetter a vot:.,ção o projecto, pc,r
que si a Camara o considerar inconstitu
cionttl, de accordo com o parecer da maioria 
da commissão, elle será immediatamente re
jeitado, e portanto a Camara terá resolvido 
de accordo com o mesmo parecer ; si a Ca
mara, porém, resolver no sentido de passar 
elle á 2·' discussão, é porque o considera con
stitucional. E, como se trata de um assurnpto 
grave da constitucionalidade ou incon~titu
cionalidade de um projecto, como :;;e tr·ata de 
ma teria importante, requeiro a V. Ex. 
que consulte á Camara se consente que a vo
taç.ão seja nominal. 

O§;:-. Pre~ddente- A Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça é a com
missão consultada pela Camara sobre todas 
as duviJas relativas á constitucionalidade. 

Desde que um projecto submettido á sua 
consideração tem da maioria da éommissão 
parecer de"clarando-o inconstitucional, é dever 

da Mesa consultar a Camara sobre esta 
questão prelimirmr. (Apoiados.) 

Vencida a constitucionalidade, si o parecer 
fôr rejeitado, immed1atamente submetterei a 
votos o projecto. 

A' Mesa, nos termos do Regimento, é que 
incumbe decidir todas as questões de ordem. 
Esta está decidida (apoü!dos); mas qualquer 
dos Srs. Deputados, que não se conformar 
com a, deliberação da Mesa, póde appellar de 
sua resolução para a decisão da Camara. 

A Mesa saberá cumprir o tlever de não se 
manter no seu posto sem a confiança plena 
da Cama r a dos Srs. Deputados. (l'd H i to bem; 
rmlito bem.) 

Posta a votos é rejeitada a preliminar pro
posta pela Commissão de Constituição, Legis
lação e Justiça. 

E' annunciada a votação doprojecto n.l6 A, 
de 1895. 

O §r. Leovig-Hdo Fi!gueiíras 
(peta ordem)-Sr. presidente, V. Ex. viu que 
quando eu aventei a conveniencia da votação 
nominal foi por ter V. Ex. declarado que ia 
submetter a votos a preliminar da constitu
cionalidade ou inconstitucionalidade do pro
jecto. Mas em virtude da votação esplendida 
que acaba de ter o parecer, eu, para econo
rnisar tempo, requeiro que V. Ex. consulte 
á Camara se consente na retirada do requeri
mento que ha pouco apresentei pedindo que 
a votação fosse nominal. 

O §r. Artbur Rios (pela ordem)
Sr. presidente, requeiro que V. Ex. consulte 
a Carnara. no sentido de ser a votação nomi
nal. 

Consultada, a Camara approva o pedido 
para votação nominal. 

Procedendo-se á votação nominal respondem 
sim, isto é, approvam o projecto n. 16 A, de 
1895 os Srs. Lima Bacury, File to Pires, Ga
briel Salgado, Sá Peixoto, Matta Bacellar, 
Theotonio de Brito; Carlos de Novaes, Bricio 
Filho, Costa Rodrigues,Christino Cruz, Anisio 
de Abreu, Frederico Borges, Thomaz Cn.val
canti, Franci~co Benevolo, José Bevilaqua. 
Silva Mariz, José Ma.riano, Arthur Orlando, 
Tolentino de Carvalho,Martins Junior, Gaspar 
Drummond, Medeiros e Albuquerque, Gon
çalves Maia, Gouveia Lima, Zama, Leovigildo 
Filgueiras, José lgnacio,Sebastião Lanàulpho, 
Athayde Junior, Torquato Moreira, Galdino 
Loreto, Antonio de Siqueira, José Carlos,Ser
zeclello Corrêa, França Carvalho.Oscar Godoy, 
Alcindo Guan>tbara, Thomaz Delfino, Americo 
de Mattos, Lins de Vasconcellos, Belisario de 
Souzct, Erico Coelho, Fonseca Portella, Costa 
Azevedo, Silva Castro, Nilo Peçanha, Agos
tinho Vida!, Ernesto Brazilio, Barros Franco 
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Junior. Pau!ino 1le Souza .Junior. Vaz tle , Scb.~stião de Lacerda, Lima Duar·ü·. Cuper-
1k!lo, Moute:ro de B<wros, Gonçalves Ramos, \ t.ino de Siqueit·a. Lindo lpho c,1etano, Adolpho 
Lmz DC't~i. Ferrn .Junior, Alvaro Botelho, i Gc1rdo. P<wlino Ca.rlos, Alve::; de Castro, Xa.
Leo~el F_llito, Oct:JYÜtno de J~~ito, Cupel·tino j' víe1' üo V<Llle c Victorino ~ronteiro. 
de Slquou·a ,RodDl!JliO Ahreu.Pmto da. Fonseca, . 
Arthur Torre~ , C:tl'!o:.-: (l:\s Gh;J.gas, Cosi:t 1\la-1 O §r. Presidente- Responderam 
c!1a.do: Casc_:n_m1~b Roc!J;~.B:wno L~Of\llOl'n.d::,! ú. dt<Ltnad:~ 110 Sr:". deputndos. Vae-se votal' 
l· rau~I~C? l,l!ec·.:w. _Furca.do. Ovu1Io Al.H·~m- j o requerimento do Sr. Alcindo Guanal1u.m. 
~?S, :\.;l.V1CI' d0 \• all~. _Li'lll~lll!:V Lins .. \l_I_netda I p~ - l -- . r : - · • • -
.lOl'l'es, Alenca~ · \ TU!tr:rtra('s. Ltuto ~vt ttllc· e., . .oced~na_o , e d~ llO\ ~ ,t \OtaÇ.tO do _r:equc-
Pa,ula.. R:\mos. FJ'á..nci:-co Tole:- tinc .. Emilio l r~neut~ L•? ~r. :~lcmdo Gu:Luaba.r:.:. verlftcu.-se 
Blum.1virli·çal Escob:tr, Angelu Pinlwiro. Pe- IMO ha.>er D.Umero. 7 

reira. tla Costa, "\.ppt!ricio : .rarien:e. Atn·e-
lhlno B:L1'bosa, Piatu da. Rocha. Vospasia.no d.e «.') ~r: Pre~ide:n.te- Vae man11a.r 
Albuquerquo, Fr·ancisco Alenc;~'>tro c C::t!>· :proceoer <t nova. chamada. 
siano do Nascirneatu (Sf!). PI'oceL1eudo-se á chamaua, verifica-se ter-em-

Responderam que ' ";,o os Sr:~. IIollanda. de\ se ausentado às Srs. Lima Bacur·y, Carlos do 
Lima. Benedicto Leii:e, Viveiro:>, Gustó.vo Vo- ~ova0s. Viveiros . Cost..1. Rodrignes, Gustavo 

-l 'as,_Eduardo.lle Berredo,_ Nogiteiru. r:n:1)-na.-:- Véras.Edua r:1ode Berrêdo.Frederico Borges, 
gua, Gonçalo de Ln.gol', Augti:::ro Sevm:o. Ta-- llclefonsó Lima, -r'rO:ncisco Gurgel. :'llal·tins 
vares ll<:: Lyr~•. Fr·anci~co GuJ'gel, Junqueira .. Juniot·, Pereira. de Lyra. Coelho Cintra, Cor
Ayres, Pe.:·eil'il. de L;'I'a, Coelho Cintra .. Luiz r.elio dn. Fonseca. Medeiros . c Albuqum•qul:!. 

· de Anu1'iide. Cornel io da Fonseca, Miguel C:1.1·los .lorge. Olympio de Campos. Gemiruu.no 
-Pernambuco, Ca.r!t1::: .Jor;;e. Fernandes Lima. BraziL Zama, Santos Pereira,_ ::vlilton. Fra.n

' . .Araujo Góes, Rocha. Ca.v:tli,::tnti, Oly:npio: de cisco Sodré. Aristides de Queiróz, Eduardo 
Campos, t>Ieneze::: Pr:v1o, GEilniniano Brazil, R~mo:;, Verg:le de Abreu. Tolentino 1\os Sa.n
Santo> PCI·dra. Francisco Sodi·é. Tosta , ?lia- tos, Rodrigues Lim:J.. Seb<1.stião Landulpho, 

< noetCa.etano, AristidE!s de Queiroz, Vergne Marcolmo . Moura. Parn,nhos . ~1ontene~!'o. 
de Abreu. Tolontino dos Saatos, Ai·tlnÜ; Ri.o:1. Si! nt Ca.:>tro; Sebastião de Lacerda; i.i r:;a 
Albet·to Torres. Sebastião de Lacerdo.. Ca1·va- Duarte, Alvaro Botelho, Vaz de :\[ello. Leonel 
lho :1\Ioar:i.o. !:or:es J\líír('ueira. Francisco Filho. Octaviano de Brito. Lamotiui.er Gado
Veiga, La_,muu n ier Gonolredo. Ribeiro r1e Ai- fre:.lo, Cupertino de Siqueira. Pinto da. Pon
meirla, _ .\1•l l1••e1 Fulgnncio. Oieg;~rio I\I[~ciel. se!.'a, Manoel Ful:;encio, Paulo Queiroz. Dino 
ParU.iso Cavalc<l,nti, Pn.ula · Quéiro'Z. Dinó Brieno. Cascnüro da Rocha, Adol:pho Gcrdo, 
Bueno. GustaYo (;ocl•)y. Adolpho Gordo, Pau- 1-Iermeuegildo de Moraes, Al'l"es r1e Castro, 
lino C:ulos. Hormenegildo de Momes, Alves Xavier do Valle, illariano Ramos, Franci::;co 
de Ca5t :·o e Ul'b:tno de Gouvêa.-!49). To!entino: Pereira da. .- Costa, Vit:tor-ino Mon' 

E·~ §z·. Pll·~s!dcnte..,-0 pt•ojecto fui 
appl'O\-~V.lO ]_)Ol' gG : Y_Ol0::\ contl'(l,•ltJ. -

O !.~, ;;·. .~g.r~i-ndo Gu:;u~:~bat·a. 
(pela or:f ,· ,o ). requer dispensa de interstício 
pa.ru. o pmjecto entrar amn.nllã. em 2" dis-
cnssão. - · 

Procedendo-se á vot:tção, reconhece-se que 
não ha numero. 

teiro e Petll'O Moacyl'. 

O Sr. Prc::;i<leute- Respomlerant 
a. chamada, apenas 88 Sr::;; deput<tdos. Não 
ha numero. Considero p1·e>judic:ttlo o requeri
mento elo Sr. Alcindo Guanabara., pedindo 
dispensa. de intersticio pa.ra o projecto n.l6 A, 
de 1895, entr~tr em 2" discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Vou ma.nda.r _E' annunciada <1. 2; ·discussão do projecto 
proced~r, <1 chamada. .. n. 211, Je 1895, autorisando o Poder Ex-

Próceuendo~sQi~ . cbamada., verifica-se terem- ecutivo <t abrir ao Mini~terio .: da Marinha o 
se aus(;lntado os Sr.;;. Costa. Rodrigues, Gusta-vo credito su:pplementar de 7. 616:993$250 ás 
-Véràs~ Edu:ti·dô rle Beé!·eao·; _Nogueirà Para- rubricas que 'menciona o art. 4• daJein. 2G6, 
naguú.~ Tolentino rle Gar.valho~ Martins ... Ju- de 24 de .dezembro de .1894. nior, Có"me!io di:' Foi1seca~~ Car16s>Jorgt;. Ge:::. .... _ 
.mi.niano B1·azit. Zania., Milton. Francisco So-

.. · ' ilrt!; Tosta, Aristides· de- Queiróz: ,Eduardo 
Ramos; Paula Guimarães, Ver::rne de Abreu; 
Ro1lrigL1es Lima, .Tolentino rlos Santos, ~rm·
colino Moura., Setzeclello Corr~a, Silva Castro, 

() Sr~ .Jô~é C::irlos (Estê' d~scw•so 
. dâir.~ de ·. se1· pttbl:cado, tenclo .sido cntl·cgue 
e;n tempo ao Oi'aÜOl',) · · 

Fica a. U.iscussão adiada pela hora. 
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SESSÃO JBl ~ DE OU"i'UlHW DE l S95 

P:J.s ::a-~c a ho:·:t •letc:·!:ww.da. ao expe
dten i.c . 

O Srt. 1" SEcr~BTA!':!O - Procede :i. leitum 
do seguinte 

.EXPEDI !·::·.:r;·: 1 
\)<: Ca.nui(h Cl)~luo ,le Monra '' o:Jt;r:!. pc· 

(lindo um;1 p; :u~ãn. - A' C<:orn :ni:;,ii.o do r>cn-
1 ~ii~s c Cu :a ta~. 

, . . \ 1\l I nstittüc ti os Bil chareis em Lettras. l'e-
kcqltCrH~:tento: I prcscnt.c:.wlo cor;t:·;~ :\ equi1xu·a.ç-uo üo trl:;Li-
Dt: i~lll.Ol1iO Leonn.~·; l•J d~ ~.: . :nez~s ArJor ii'i"l , tt:t.:'t 1\np~\.t?: :t.t l Gyranasl~ Nacional .. - l \.' 

petUCGu s<> lltt• mande ~M:Ol\r co:n.J c:l".~<!t.i vo o Commi~,;ii.o tle ins :;rucçã.o e Saude Publica. 
t ···J•Jp··· ,1 .-.. ~-r··õ,l" ··~~t!· ., ~ .... • ...... , .. ,.J.l"'io •l·• \ . • 
• v · v .·~""' .. ;-v" ~·· ··. " ~ · · · · ·:·· ·· .-~ ',. . ' í•'t~ s::JJ'e :t ~!e';,~ . ut~ ulterior ·dcli~ei·M·.io 
.3 ~ e~cr-!pt~ll .. L1nV ri ~ 1 1 i{~sour:!-T" l il t:~ Filten•;.a. 0 s~rruint~ · , 
rlc P.;r-na.mbuco. a.t" :J. :suu. n•JillO::a~"' '·' p:wl). o <> 
J o~'a.t de 3«~ c~r:;:.tu:·:\ri() d:~ A L!i1.n !1e~a. :!o 
mC'Sniv Est.arlo. - ,'!.' Cu;:~:ai~úo ,_1, , p,, zcntla .. 

Re<( u~.:r('mas •~ ,;c:ne-a·;:w <.!" uma.· comwis
siio t:S~:·cial, Jc cin.::o memlii'GS . . para. l'e'lt\t' ;~ 
!e~i~ l t~.·~<lo vjg.r;ute so!:t·~~ :.1. or;.runi:;;a(:;'iü ]nll t
ciat·i;~ no Dbtrio!w !?cdet·al. propor a r e.tOt'lll:J. . 

. :\o roes:tlo ttmpo. ·.-emettel'à ú :".te:;~ •. ·l);).l':l. ou n.s mot.lílictt!::líes que j ulg:l.r u.:c"~~·~!·ias 
que: t enha oconvetüer.te de.~r.ino. uwa petü;lo -pa.r:J. meliwriu• o serviço tle administ:·a\'l'lo da 
dir·igíc;a pelu;;. í1·mã.~ ~·)ltolJ•a,;; llu fl\llc.:ido cn" ju~ti<;a . se:1do 1-.;mettido ü •·ornmis;;ií.o o. proje- · 
genheit·o lnUit:u·tenenk-coror:e!Ganüillo .!os~ cto :1present:1.Llo pelo Sr. Pires Ferreiri:l;. · · · 
Cocllló de J-!oura. , orplliis Lle v:\ e c w[b , como .. , , 

7 
., ... 

1 
, · _ 

se 1,ro-.~ no docllll!<!ato e qt<a se ;tcho.n1 n:~. Sala._cla~ ~~:~ssue~, 9 tle o.~t ••• no de l8!)o. -
ma};; e~trem<t pobrez:" · .Seúr:.stlii.o . •Ü: La..-;rda,-Jr.-edt'J'':~o Bwr{~~:~ 

· . . j Lw~ rfe l'm•co;;cehos.-L~uifd F•Uw . ....-l·nLn~r' 
O tenenti;·CI)rl)nel CoJE:lho de Moum f.:ot offi· (.ir1'oc:Uto. - 0.1car Ciorioy. ·c • · 

ci :~.l de engenheiros <i i8r,inctissim(•· dQ D(Js:io · · · · · · · · 
·cxercir.o; pr·esi;)Ü os m•ÜS l'elennte~ set'viços o ~r. n.u .. , no de Á.n(h·:.-..d~ 
i\0 no~:so paiz. já em tempo de pa.z j•~ na. ca.m- peüe .:. palil:vrn:para. solicitar do _ Sr . pr€~i- · . 
panho. do Parag-nay; ·. · · · '. <lente a incl_mií.c: na. ordem do dia do _pJ:n,ieçt.o_. ~.:- :, 

· · .Acommiss::'i.o. -cQmpetnntec'~cstu•l o.:·à· ·o ns: de re!_br!ll•t.- do· ensine ·_&"'Cundá.riõ: -projecto 
sumpt<• e pr'btedet·.i: ····oli1o for ·· mais 'c6n,·e- es~e · ll nt:>, tf!ndo por muitos di:1s occupado a 
n ienteaos inkrc:s:;e:;·dJ 'l'he:;.:.m·o e l\tt.end( ,-~~ \ ~tt.c:1~.i'Lo. ila. C;~.m\1.1."3- .c qu~ f\)i · d::,.cuf.ido por 
a.o õit(.ltó de\~}Uid:úl·~ e Justi~ .· que ·p:l.r.·:.:C 1-ruqitos omi1ores, ~·e;1entiaameiite J<ii ·retirathi 
a..<;sistií· ~i~ irJU:i.s &Jitdras c pcih;:es de tiio 'll· ttla o:·•lem do. lk\: . tl U:Lndo ll<WiõU_n ape~a:; 
stincto Set:Vidor do f~d;: ; · ~ 1 dous 01'<\d<'res lUSCt'lptos par-J. essa lhSCUSSaO. 
. . . ~ ::~-. 
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------------------------------------------------·----------
OS::. PI:ESIPE:\E-\'. Ex. scra attC'ndi•\o] 1:2. casa àa directoria daex-coloni;J. Luiz 

~ Al n~s ; op_pni·:.!rn:1.nlcnte. 

v·ern á :\Io::::rt a s·;g-uinte I I;.;, c:\~:>. tlct dirl~<::r.,lrin. das ex-colon~:iS I ta
! jally e Priw:ipr· D. Pe1lr·o; l 14. casa:-> dtts C'colas do ::;cxos ma::;culino e 
· remiaino aa::; l''X-colonia.~ It<lja.!ty e Principe 

I 
o. Pe·lro: 

D8da.ro nuc. si esr,;,·(!,;;,;e preseni.c. Youn<a. 1~. ca:':t cl:t catlr•ia.. na Bru~~uc; .- . 
" !·· .• \'(lr ,·I···,· 'l"'l'Pr·•·o n •Jíf' ~ •• .;:re 'lll''C) Q'lC li I. : \'l'i'eWlS I'C~el'\'<tllc;:: P<\1';]. ••us.;ew rm· 
"""" ,y , l l ••_1- .. ·U, • .-. .. -z:: 1! .• _.,. • .. U , L , 1 r . . 'I,. .. - .. 
co··ce·le a!ll'l'"'i·1 ., torl";; .,~ 'H'~"O'ls 'J'lC ''t""· i J !co e p::~:stu pu.>tleo mt B:·u~quc; 
Cr.~· l,,'. :n'r~·;.:e~:~·--·1 ,1'c··l'l.P ·~:c,·~ :11·1·.:· .. 1· ··,:.1·vo,l ~- 1:,~lo. ! 17. •.~il.S<L •l:L c:s.:oh em 1'\0V<t Tl'ento; 

(."' ll • . 11 ~ J\.1, • • 1._. . ... .> 'V ~ • •1<11 · -•lo · l . I " -1 l _ .- _ ' 
nr>s mnvi men tos J'L:..-, •i ;;~:i: •n;tr·i,·::; 'occorrHlo.,; I : :-;. · cas<L.- t.a e~c!th em l; uarilmba. do Sul.. 
ate 2:: ,:e n;:o,;to u<J p;·e"eate <u;:to. S~ia <

1;.:,: com:ni-svrs. !J rlc outubro de l8D:). 
Sn.h da.;; ses,;ô~>s. 9 de outubru de lSD5.-: -PI!;·,r;t/w$ J',Juuiell(~r;;-o.-1;: Lim, D'!"r!ç, 

Ca ;·los r!e .Vo L'"'-'·'. 
Yiio :1. imp1·imir as seguintes ?\. 20i .\.-1894 

j R,;,j,,cç•7o [i;1al do JW•~jec!o ''· 2üf. ({i: 189-1, 

X. JiiO A-1~05 I 
fj!!C decíarr: CJ::.inc!a .. a rft:ui'~" em q;u: fl~oH 
pun; com a l•a;c;u{u JSac:o,•al o í"I!I.!C!•.!.J 
com;•e/ do e.•:e;·ci:o w·e,;ces!âo Frei,·e de 

J?eu'uc~:ilo (Ul!·J (.[riS Cíl?e,.-~/.. t,~ d <t Crni/f:j~n: do.~ l c·(~r1)t1 !ho 
DcpHtad,J..; (;'0 f'í 4 ujec!o do St'lft1.rlo~ -~~. iU:J_, de 1 

--1894 ~- ']HC dcc/a;·u pertcr!ct:r~- c!o do;ut~;~io do- i 
esLw!o tio ]'a;-(i rLicCl'SO$ J1i'Op1':os ;•at:i•)l•aC.' I l} Coa~ressó :\ación31 decreta : 

Art .. l." E' decl::rrada extincta a divid:t em 
que ficou pnm com a Fazenda Nr1.~ional o fa!· 
!ec·ido coronel d0 cxercitu Wencesho Freh·e 

cl', o terrN\U <ie\'OllltO ;;i to á avenida. Deze· ! 
l e Car·vaiho. cessando, .portanto, c•s de:;contos seis l!e T:\tJYétn 1JI'O. ,-,,, clóJ.Je de l'ielém, em a que esr.ão sujeito:;; os vencimentos que ora fl'eiJtl' ú c:;t;• •:ilo da c-stradr, c.k í'er1·o ; 

-.. • , 1 . . . . , pereebo sua Yitt v:L D. :-Iari<L Angela do Rego , . ? . c- •. ~n:eno da ~stc':1(,;t J<)Se Bomiacto,onc.e Ba.rros Freire. 
fut ltn::;p! ta 1 ch· Yanolosos : I 

ti', ~itiu S. :\hlCal'io. 1n' c?n:ar.~a üe Lnur~ .• , A;:t. 2." ltevogam-se as disposições em eon
Accrc:"e0nte-se-Ao donumo elo estado cte •la11o. 

s~u.1t:L . Carhar.i:i~t tlc:.nn pel·tencendo os se-I Sllla das commi~sões, \:).de outnbro Je 1895. 
gumw:.; prnrr'iO.· n.WIOna·_s : . -Pro·a;t/,os Jfoil:.e,,crtro.-1·: Lima Dw:rle. 

l", o lJalacio rlo go·.:err·l.O c :.c:rr.:no :tdja.-.l' ~-- · . · · · · t ccntc; .. v:to n.1rnpnmlr os :;;e;,;·um es 
2··. o te!'n::~o onde ·E;xist.iu a. ea.s:1 d.e resi· 1 

cler.:eia elo Yi_:!ar-'!0. >:itn:ulo ú pr·aç'a Q .•.. :ti:JZ(:l c!e I 
Novembro. na capital ; . . 

l'lW.JECTOS 

N. 218 - 1805 
::l ·• o terreuo (lllde existiu o armazE>m da 

P?lvor:L à ru:t do Saccc.·, 11a cidarie de S.Fran-:l 
C!SCO; 

4", ·a antiga- c:.t~::t da. dil'Cctoria da. coloP_.~'' '!Aulur!m o Poder E,·cc(:!ivo a rrbí·!;·. ao. 3I!nis-; 
Blnmenau ; te;·io . a .Justiça e J.Yertocin.~ Jnte;-inrcs n c;·e-

;y•, a c:1sa do ptldl·e catholico, em Rln·l dito e.-1"·ciul d.~ íG~OOO.) Jí!lí'(l ;•ogmnc;tto 
menau. ; I das despc;a$ com. o pessoal " mflleria~ da 

G", a casa dt1 escola do sexo masculirro, em ,;o{o,da cu1Tecn:onal dos Dous Rios 
Blumen:1Ü ; I · .. 
- 7'', u. cas:t 1h escola do sexo fe1l1inino. em I 
Blummmu ; Bm mem:;:gclll de 6 do proximo passado so· 

~", 0 hospital. em Bl up1enau . l{~it_:1__ ~ 
0 

':50·~:.. Pr~~.~uente ~·da ~\~_puu1!icn. ~ credi.t~ :r, a casa üe deten<~:w de al:enados, em r e li)· ~. para co~ .. muuç.w . c a.s • espeza~ 
BlumemLU ~ ' · cc::n o ~u~te!O drt c.olom?- correc:cwnal dos ~~us 

10, casas de :muiencia, da furça polida L R:os, (,e .Julho ate ao ftm do <tctual exer~JClO. 
do com mandante da.: lbrçn. e cadeia., em Blu-j Est:J. col~nia. foi fund~cltt em vir:tude do 
mchn.u; ~rl0creto legtslatLVI> n. 14:), 1le ll .c1e Julho de 

ll. casa do p<tSt01' :pl'oLestante, em Blu- l8!J::>, e acilaiHlo-se esgotado o c1·edito de 
meuau; .89:000$ aberto pelo decreto n. 1795, de ll de 
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S~SSÃO 1~M 8 DE iJUTUF:IW liE 18~):) 

setembro de 1894. p::.r:.t dcspez<1-S com n or!!;;·-j ?\:in !'e:·:·l. poré:.:. •\•o::·:: bir!0 l<·mh:·:: :· qu8 a, 
nha.ç•iu d:t1:1e~:rn:.t ..:obmia .• S!:'U cn~teio 1.: v.·n- m•r·r·~"idnde r!e,;<·.t: C!'Cdir.o prt)•;c··!rJ pr·in•·i:>:<.!
cimento d'.> I'L:>-pi·•cti\'0 pr•,;-oa.l. f-11. ::;e pr·cciso \1nc-niP ri<~ rc•dite(.'(ie.-: p:·::t:c::.:l;J;; e •m, :_, ú·::t
aquelle credi.tu r~c 'ili:UOU:~ a.ti:n.ue >"Cl' elf~-~ v~l intuirn de •limiu::il' dr·;:pez:t>;. 1n;;.,3 q::e 
cr.u:trlo o paga.nwnto da.~ ;egnilltc;: d••>pez:J.:' n:1n dev<·t:l ser rPptt.ldn;::t[e,:de que rec:1.i:tm, 
até ao fim do ~1ctual cxr-rcicit.•. de ayc_or'llc•_ eum com'~ sw::c_e,1c ne:>~.: c:I:•o.:•ob:··~ ,;,~:;;wzas irlP.Vl-

. a ~.lemoastr·a<,•::.<) pre::'tn.da. uei.o .Mt:llsteno da 1 t:.se1<. Ylndo. po:· '""o, contribui" o:.::·.r, n. 
Justiça. c :'iegocio:3 J nter·iorês : in vcrda,r!c elo Orí;amcu to. t: !i)ment:wd, ,· ;1. ::w.is 

Pos~o:tl .......... . 
M:tterial ......... . 

l0:50CJs"JO I 

G5: 5oo;nl'O 

713: f.i00.7i.!OO 

n. cnntirnia,:ão d<~ re~·irnen cont!ernn~~.~It:• de 
er·edi !,t_'~~ .. :\ té aqui t;i.o r'{~petido~ (fl0 rn::.is prr-. 
rece111 u:n Sl'gundu Oj··:a,!ll(~i!to. 

:\o~ o;·<_~amentos em di,:cn:;;<:i.n, tem a com
Ini~~iio etr~Yado as d! \·ers:l~ ve:·t>a~ r! e cada 

1 um,·,, c!fht rPp:·,·senr,:J .n. pela des ·eza inc·;it::.-
E tratawlO·SP- de dc~pez:a~ lea-n,lrncntf! :.tttto-1 YeJ:o .. ,!o qtte h; 1J~lt:: .!·esq.lr.::.!" que sn ... ttct~1"ibuirú. 

risada~. <·uio computo s•,iJe;L !50:000:>. de e:>n- ''o t-Oll;.\'r·c~s(• ii<IO pr~t~en;J. dvva<;;co na::; de~
íiJt·nJid;tde ·c.,m ;J, w.belh or,~t:ütiS:l.•l:l. par;t o p.·:t<l:3 pn bl.tc:t:". quawl ~. n·1. r·~a:i,_!:I.'le ap.•nas 
fnr.;n·o PXerdcio ue 1:'% pe-i(l n•f'l'ido \[i· ~e tem. IIC:->t:l. p~.ne. P•'dCUi':J.UI) <

11Z·:,ra v.•:.·.l;t
JJÍ.St.el'Íil da .Jusr,ic,a c 1\e:.:n.::o::: lnr.C!rirwes. a de. i!O •p~n ';ae a rllq'i:t "<JVt~t!!eln nl" ;l!.tl>;tl:ir• 
(~Ommissio de orÇame:no: n·•.td:.l. tendo ;L OjJpO;·. ,, :ar.en<;::o I o~ p•·· •31'1•,.: pu .)[JC:OS p:tm a,. ('}fr;l. 
;:) de parecer que seja a.dllpt:Ldo o :;e"u:nte d•:-.:ad::. •m d~.~peza ~·rat e entrtl'. a. pe:rmet<N1 
pro,jecto ,;e lei : · " nc~~es~Id<l(le ue c:t·c i 1T.c::: c:uusccn~n·o::. . 

O Congres:;o Nacional rcsoh·e : 

,\rti!!o 1mieo, E" o Governo· n.utoy•isado a 
nbrir a;> Miabtt~rio r~11 Ju:-;ti(,'a. e Nel!'oe1u:; In
teriOJ·es o Cl'é<:iito especial de 7ti:uU08 p:u·a. 
pagamento d:ts cle.•peza.s. ar.é (.1.() rim r] o :.1/;tual 
ex:ercicio.•;om o pe:;so<1l e m•u.eri:üd:J.C"!onia 
C')l'recciond <'os Don::- H.ios ; l·eyog;t~!<l.;; a~ 
'~isposic;ües em conr.rario. 

Sal;::. d:ts C•)tnmi:,:;::iít>:::. :3 de outubro ,1f~ IRJ:S. 
-.To(io Lop;·s. pre:>itlenr.e.-F. P. Jfa!fi'i;t/:. 
re!ator.-[',mlifl•l ti.: S•m.~,, .fw?.ioJ·.-:Iwn'·''v 
S<!i."ero.-I'cwla Guimw·i[,:s.-Bt'ltCdi'.'!o Lc:te. 

.\11/ru·i~o o f'nd,!r Ex,'CH!ivo n tii.IJ':I" o cJ·e,fito 
~llj!pf,~IIIC/1.1.111' tfc: 8J!i:1Jú0:0:. ti; (l<JI"IJrt íl, ·J rf•J 
1!1"1. (j• tÜt /r:: n. :!UG, rle :?4 de: rft:;cm!Jro 
de 18!11 

O p,xlcr Executivo solicita ern mensagem a. 
c0uccssii.o de um credito supPI<.\rneutu.r de 
83CI:OOU$ pat·a ~er applic:t1lo a ~erviços elo Cor
l'eio. qu~ ti\·cr;1Jll dotação insu1liciente no or
<;.a.mento em vigor. 

Realis:1<k a reducç:Io tle 11:000$. que :J. 
commiss;:to lat. no tot•)J: oondo t~-s:;;irn m:tis de 
accórdó, no--Resumo'....: que a.companlwu <.1 
referida. mensagem. o - CeetlicO n:;t!ess:trio
com adi1l'et·euça .. entreo--Totat-e o-Ceedito 
>üta.do--; ::;em .. c.ltm·u.r <J.s. cill'd.$ .iutg:\da.s ne
cessat·ü1s .pam,o.2• semestre.;. Aada mais!w. 
que ob:>ervtte, porquanto:· o ci·e.:lito solicitado 
üestiua-sea. pag:tmento de de:::Pez:ts l1ecessa.
rias e 1h.taes. 

C:r.nmra 

~v:.,;te propo;:rto. ;1, comm::::,•<I.O, em Vi~t;J, 
rle;.;:e c:·edito e da:; r:rzüe,; que o ac:•:np:ml!;t
:·am. te>;·;,, :Jeeessidade dF! e!evat· no Ot",•, mouto 
do :-.r:ni;,terw ll:L iwlu:;r.r·i:.t. <.·erta$ cc.n~I:.:n<t
ç0es. p:t.l':l. algnm:.:.~, d::~ qmtr$. :tliú.:::. c::t;!lJl'e 
notar·.jú. ~oncedeu doLar;r1p:; SUpCI'lO!'CS ás :SOli~ 
ei~;ad:t:=: rm. propo::-ta do Podm· Executivo. quo 
na reJ'er·ida. merJSõt;!l~lll de!x:t evi•lent(: a in
suiliciencia. das qnitntiao; pect.d;Js potra estes 
servi<:os. como <::0111 outr ·s rarnbem succede. 

Cuu1pre tarnbem 110i..a.r que" exanw tle:stc 
credito parece verific:w r1 .:e o Co;.·;·eio n:io s~ 
man teve.IIO:> con t1·n.ctr·~de cond ucr;ü.o ue rrLtbs, 
dentro dos l'c~cu:·.,os qt.<e ú o:·,;:mwalo lhe con
cedeu. o q uc. a :;c t:·;,,t.at· •1e novos com.l·acr.os, 
i.r:v!u:r. desa.ttenç:Ú.O,f[LW n:io deve sm· rc:.pt·odu~ 
zid~ úsdetern1irw.çüe,; leg-isi~ctivn.s.tcaaam :,:i <lo 
e:nbora pr:.n:t:aúas no uóm intuito de ampliar 
e melhorar servir:os que ile titct•_l s:i_. c'-'llve
nientes, JmLs qt•c não po:.lem i:· além <l•:J:> li· 
mites que pel·mittir a. verba conceclidu. pcl9 
Con;.rrc~so. 

E: pOl·que con,·em n. a.pprovn<;ã.o U}·gcnte 
•lo credito solicitado, a cummi:;s:io oHi):·e•.:e 
o seguinte pt·ojecto ú con;;idera.ção da. Ca.
mara: 

O Congre;-;so :1\a.ciona.l decreta : 

.:'l.rt. l. n Fic:1 O P J•1et· l•::x:ecuti YO autori:':t
do a :1brir • o credito s:~ ppiemcntar de~ l 9:oou;::; 
a verbtt n. 4 de art. <.:-" d<1 lei n. ~G6. dú :!.Í 
do dezembro de 189t 

Art ... 2." • Revog~:.m-sc as disp)siç3es em· 
contrario. 

=••Sala dascommissõe;;.0 de·ont.ubro(ielRO.): -' 
-Joao Lopc~, · pr ~sidénto _ _: LaHro )J,;licr, · 
rclator'.:--.tlhindo , Gua;w/Ja;·a..-- l'm~tino . r.lv 
Sou:;a Jtmf.m·.-Sà:.:cdr:tto Cor;-ê,~.--lkn!:;.. 
dic!o Leite.- ku.r;usto Set:eJ·o.--J>rwla Ou(:· 
vw.1·ães. 
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Resumo das cles:r:e.zas e:ffec"tuadas e por effectuar dtt:r~~nte o corrllnte alll:l.O por con t :t 
c!J. ver1n~ n. 4 art. 6" elo respectivo orçamento 

CAI·l'J'U.LOS l1" ~E)lES'i'UE _____ ,_I ________ , ___ _ '
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n Oli::ercúç(i.o ,...- X o SC:·gUnflO ;,;emr-:>tre as dcsp.:za.s deste), :-ubricr~ avultr.m potquc o.;; 
- coatl·;:.cto.:: de conducçio de mah1s qu2 já se n.cham appro"ados e ~1'<~ - nue p:~•·tfil dr·~ ~e!l

c.lentes t'rrt · Y[c:ic.s est.ados t' vera JH gr<lJHle a,ugment;o, q ne se pót1c Ol\·ar 0111 'l:>O :O:HY;OQ.I. 
AOCresce que a;; ,Jeo;; •eza~ d<t Uuiii.o. ]\(: \;.. e:;r:nistica de 189:::), accmmn o ..,-,ü·Jr a.ppt·o:x:imutlo 
de :~~o.uou ü·m:co~. ou eer.::~~ de 30U:úOL;~ooo • 

. Di:·C'cturin. Gcr:ü ela, l.nãustri:.1 tlaSeC'reta.riarle Estado cto,; Xeg-ocil•s d;.L [ralustt•ia, Viaç:iío 
c Ob~·as Publ i <;;~s, !G de setembro de !S~):S.- O dircctor·geral interino, A.l!j,~.~to :-tlúc-r:o 

. "Ft:J .. i'l(lí"Uh!S. 

o §t-. :t"~·e1!4hb::ntr.~- ,\chn.rJJo~se 1 to:; •1os juizes sc·ccion:t::!;;;, · scnssubstitutos c 
a.deant;L•.l:t a ltüt":l, de~i:,rno p:H\t al!l;l.J;i:ü. .aj procut.·ildore,.._: ~ee..:- ·iotm<:s : :-
se~uiutc ot·de~n du .~ia : :2·• dis(.;u.,:~ão do tm,_iec:.:to n. !J:3 A. de l8!l.1 . 

. ,,. l'"c··~,.. ,, ~ rc•:,.c,o r ..-,01 <'c l<i:!!)-=- i u.utori::m.ndo o Pouer Exe~.:ut.i\·o a m;11~tJ:Jr 
·~ ~ :~ :~-s~o ·C:, ?, . ·'" ·~. ./ ·., ~ · · ',~~. " .:)'i' construir _ um rumal do protong;w.ento du. 

cl~lle•.tOCJ·l. UO __ cl:rHI::;t .. l .~ t~_ l•:l.::. t<.:> I_?e--•_J.t·S q '(' Estr·atl<t •.Je Ft>rro d:t H:~llh. de_ Sallto 1\ mon __ io 
l ~l"eC <l, OU llll.~t:'\:ei.:tlllel!.é :;e . Ctl.l<l_lll (?:1'1. O. da::; QU!~ia~:tUaS OU de OUtr -, lO to CO ·e-
VtdOUU;i!ll(IVll!tentOS rcvotuc;onartu::: .-.~c:u;.•. n;'·nte .-, vilh·io Mot'l·· atf 0~1 . J,;

11 .· n; 
·• · ' ' t · 1 :~. 1' ·· u'T ·a at·e " '' le '" ... · ' ' " '1 J Hlp..,u , 

l"lCIOS no cer r-; (: f"JI.i t.: ~c_,.• 'J te, - "<' : 2'~ discussão do --pl'O'ect<.' Il ·-:>J.J de l;;;:1): :" .,,,. ·te !1 ···1·t·e·1'e ·1nPo c•ltn ·•s "~··t• ·l ··r·,,es .1 • ~ - • <.::-:J, 
··.,':~ · .~ ', ~ur·" .' v ' ' ' - "' ~ ·' · - ~-,· a.nt~risa~ltlo o P~der .Executivo ;.~, abrir ao 
que es~ab~ 1e-:_<;' . _. _ _ _ _ _ . . i\l :mstm·to d:t ?1-Ia:·mha. o credit.o supplemen· 

Commn;t(,-a,o da .3' t.l!.;:c:u::;sw do PI'I>JtZ(:t•> tar-do 7.0!6:0!/:l~::iU ;i:; rubric;;:S que men· 
n. 8~ B, üe 18\) :~: : ani:orisrul'.io o p~,llet_ E:c- cionn. o ait. 4~ u~{ lei 11. ;266; de 24 de dezem-
ecutJvo ;1, contractar cum o engenl:tn·o !l}Te::i br·o de 18!)4 · _ ·· . 
1:?~1pêo Carv:dllo e Souza o .J_o'õé Au:,;-ust? 3 ' discu~sdo <lo projedo n. 140 -B, dé I805; 
:~wn·a,ou com quem!nelhorcs vn.mngc:rs of- fi~ando a t.lespeza. -.do Ministerio da '.lusti.,:ae. 

· Jerecer: <l. con.:;trw:~~o .. us: e ;::oso dt_:l _11m Negocins fnter·iores, pa.r:t o exercício de 189ô . 
• _-___ ··. rama! _ terr~o :d • :: es:;açao,-cüSapüpemba. <LiL _a -(iedacçiio -:p::ú·u. •.: -:3·!: discussiio:• •.lo• Pl'tljecto: 
· · •1o Governo.llor -· e: ontros methoramcnto~ uas:, 11 ; ·J4~J; deste aauoJ·;' -- : · : -;- · :. - -·-·· -·-

co:H1i~ues qt:e i?i.l ica ; . . . _ .. •· .. __ .·. j - Di$_eu~-~iio uni.0:1, d~1 Pl'Cl.iecto n. 290, do 1805. 
Di:;.:.;I~sJo unic~t d0 ;x:,r·cc:Gt' n, _J;.,n:;. d·3 ,:.utol:is:uido .o ~)úder E_);ocutivó:iconc.:c!der a!) 

189;), sobre a. emend<t o:íf.~r·:<.:itf;~ jJé!o Sl'. ~\ilo jlir: Henrique - Autr;tll _ d;i llüttta e Albu:..: 
-Pc.::ulh;:. ao nt·o_jcdo :L J:{ l .\ l1n~t·~ :auo; 1jqtH~rqu!:]~:tssistentedodinic:tda. : .faculdadc 

<:_ tltr~·' :dis..:Ú;:;:;;t"w; - :- ;.ntglilP.nÍí:.\llLl· • - os veucJ . t_let~- tL~ M_etlieiJ_l_::t :d~ Bahi~t,_ ~e.isJp'~ze~ ~~~ . ~~euça,~ 
- ... . 

,. ~ '."· .,.; 
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com o ~)JC'<.:tl \'O ortl(·n:•Jo. pal'a ~l-at:t.r <lil tcudeneia l:erai ti:~. Guct·t·a, o clé. ou1.ras l)ro· 
~ua s:~ude ():1d<.: 111~ convi!:' r; videncias ; 

I·. tli$..)U~:>i'~o do , ro; \!ctv n. !iiJ. l!e 18!)3, di- 2> u iSCitSsão tiO proj<:o!tC• n. sn .\. c e 1895. 
vitlintl'J o 1.~:-l'ite:du da H.opubjic;~ om oito d~tct·:nin:ut :o li<l concii•;v::$ de rea.rquisi•;:'lo 
c i;·,:nru>CI'ip<;Õ::l:> . Ci 1 c:t.1l:.L uma d:t.S qu;~e::; crec. d•J;: tiir.:it·-~ ck~ ·:'ua·!:io br.Lzil~il'O. c•ll :1 Yoto 
tua l.J;tl1~\l l"~ra talxiliur ._., indusu·ias a;t·i- c::: >el •~~~:. lo de• Sr . ~iurtil~; Costu. .lnnivr; 
(;IJ!a, pnstv;·i! e connc:<•ll! , coniora:c o r~;;i- :?• discn>.,à('l •!o projecto n. 1-10 A. dr: 1~:15. 
m~:l q uc ;v lo v~ : ;1nt.Ori::an.l•> o gOI"E-rno tt c:on flrm:.w nu pri-

1." di,;cu.,~:io elo p!·~ject•) n. lO!. dC\ 180:;, m~;~ .. posto tlo exe;·.:itc totl~~n.s p>a~as cnm
nutot·:sau:lll IJ Pollcr l·:xet:mi vo :~ ren::rio?l' à m.:'S!.:>mtü~s :ll's~~ posto .lte 3 de novet:tiJro 
l." clo.sse•l{) ex~ll'ci;,o u•J temente rerot•mado !la. de 1894: 
arr::::. do cu.va.lh.<>':'~ CM·l t•,; Augusto t:o~ny. ; ( ontintla~ã.o d;'l. 3·• c.lis<:U~~:io •lo pro,i~cto 

~ , • discussão <lc• pl'O.JI:cw u . l::l·i A, 1.re it<-J4, n. 05. de l8!JS. reg-ula neto (I e.;t.ttlo de stt!o; . 
l"'U I,t>l'isan.,l.1 o gove1•no :t cont'r:li!Ul.r cu1n q:.~em Di,;ctts!;i~ 1.1 nica. do pl'O.iccto n. 2<:1, de 1893, 
melhores ,·am;1.ge\JS o!Tt:l·ecer o ~erviç.v de eluv,tnilo •• lfJO:-j me::IS:l.C> :t pensão rlc que 
na·:eg•~~;;.o U'J$ port<.s <'le ::;. francisr.(l e .'\ma.- ~~~~ D. C<•nstanc,:a Lcopol•linn ele "\!buquer
:t~hto w• t•;o P•t:·rmhroa ao d:t Tu~y::, no I}U'!, viu,·: •. do c:l.pitii•J L"l".luds<:O 1lc Paula 
e31.'\dO elo ~!aro.nlüio ; Ailn~ida 1· 1\lb~;qu .. rque; 

3. • • lis:::1:s~ilo do projectt•n.- I :l-~ B, ti e l$9~. l!iscussi.tt u:.1ca do pt'<jccto n. 221 A, de 
ulllOl'Í:!:In•l•l o ;.:o,·<·t·uu o. cun~'l':l.ctur comq~.<e:U 1SG4. COIW<:den• to :1 O. Cyr1Uu Uo:lri;;ues da. 
:n:::lho;·rs -1;\nt;,gC:ls oll'e::-~eL· o serviç:t) de ~H·.-;1.. -;in a de< Dr. Fl'<l.uc sc.1 :~odl·i"t:es c!:~ 
nma. ''i:\gcm :acn:>1L n:~. !in h~ d< nave:pcão Si!,.,~. ~e::lC d 1. Faculdu:c €lc ;\; t><.Íicin:J. <h\ 
Cllil't: fllll'it'S tle Coruruloú., S. L t:iz le CueçJC$, B:J.l1!a. ;L .,.!u~ii-• a. ·muat d~ 2:000$000: 
~Jil·.wu:t c .-\quitl;>.uan:t, no e:m>õG de ~{.~;to-

1 
Ili31!uss·: >on:.!:l .lo Pl'v.i<:.:to n. i:30. de 18!>5. 

••:'l~~o; · cor..:edcn•i:' :1. n. Ro::::l d:l Cun h;~ c Sil ri\. 
1 .• d!sct::s:üo do pr1.~jecLc• n . :!15 A, de li:$, ,-im·a do tenenro <!o exer:ito ,\!i'rec!o Sll•a . 

.:vr:.l'cnin•l u o . ü~·dwil apos.a:ntador,a, ao:õ fuuc- mo~·lo em dt.:fe.•u d.l Ro;•u!•l!m oa tomnd:l. d:~. 
e;on:~d~:; ela In;;l)ectl'r i:L Ciel-o.~ de S:tuili' do.; !\lu de 1:~oeJ.ngu6. no di:l. 21 de dw.c:nbt·o C:c 
i'w\0~ da G.'tpit;ll fltlet~ll c ac•s tias m::<p:?•;!o- IS~t~. a. i>ensào anmw.! l'!e : :2oo:...:oou; 
rhs:: <lcs:>udc. do> po~t:rS c dos e;ta.dos; Discu:>S11l Utl ' <:a. do pt·n_jeeto n. l1S. de JS!)J5 , 

L• ll t:i"\i:;~ o lo p;·~)je.:to o. 1~, tle l S~I5, l'(:\'<!!'tenrio eru favor cl\: P . Ftoriud:l. ).IP.nna. 
ttll'lli.Hlt!u e..Xlúa~Í\'(> .i:õ pra.;as d::. brigJ.:.!:l. {»-- Bu.-rctO FCI'I'eira., \' Í\l\':1 \lU tn<'.~echal o!e 
dt:::: l 11:~. C:• pittLi r.,:kn·.ü c, :!o .. o•·:>O t.ie bom- c;,unpo (.;3;;~:~.r :'!anua RuNto, :1. pon~<ão ~n
lrei r"~ que se inutili:'i\l'e!ll clü•·ante \,) tempo ccuit.!a :lo D. B;L!bina car·n2iro ct L t'ootvu:-a. 
d~ pr.1~. o dircitv. Üil CJ uc gos;11n a:: p~•:o.ts ~1eun:t B:1:•r;:to: 
doexerci1o c:wm<td:>., o.!-:: ~err:m r ccoih!dus Discus,;!o unict\ •lo pr1'~ecto n. S::l A.tlc 
:10 .\Hio 1los lnva.! hlo::: : 1 ~'.)5. cou..:~tlen.io a JJ(\nsiío m1nu;\l de ~:-tOns 

1• discussão do p1~j udo u. 0-1. de !8\};), nu- :\ ca·h um das citJCO tlllla.s do mM·.Jchu.l Flo-:
lt•risan•!u o ~;ovP.rno a m:u11lar COil~tr·uit• ~o- 1·iv.no Peixoto. emquu.nto !l•1·em Sl) ltEii \';1~; 
lt:-c: ,, t 1o S. Fr:tncist-o um;\ P•!lltC li,;::tnuo Di::cnSõ:!o unica.t!o pl·· •jecto n. 260. r!e l:l!l~ . 
. h·~zclt·~- lltL 8:1hia, a. P~:n·vlirtt, em Per- conce.lcn:io o O. ~l;trti<a. Rcl\lt·ig-ues Cilobtn.l. 
n:;mbuco; t!lhatlo c;tl•ilão .Joo~ C-t1·lcs Ca.brid, morto mt 

I•· dilcu,;silo d,, Jll·t~!!Ctl' a. 89 A. ·~e 1~95. guerr:~ contrn. o P:tr~~gu~~-. nm:l. pensão 
opinando no $(!11tidollc nã.ll sel' ;tpp: eovnuo o an:ma.l tl<: 8488, i:~dcpenclcntc elo mcio-sohlo 
pr<•jliClO n. S!J, ~~eSlCO.!!OO, Q\.1() :HIIJStlt.Ue pelo que PCL'OOOO; ' 
qn~ o ··llt~ t\ctHXll'anba. ~· t:Lhcll:~. J1, :1.n:1ex.:. i Dis~m;:}o unic:t do !)l'Cijecto n . 1 ~2. dl! 1895, 
/i,,,,uli•/(v;•':u •lvs L!i$ dl:.~ :l/f(:;;dcrrru ,; ll-?~IIS CCl!\CeUCD !·) :1. n . .T•J:l!)l.lÍ:13. An~elíc:t Brn.g-an~ 
r/c ncm!n~ Fctlcrat'S; Dias dos Santo5. viuv:~ <~O ID3Í0l' Fra.llcisco 

l' disc-:..t~:!U.o tlC' pro.icoto n. 1!J:). ·1~ !S~;:;. Antonio JQ$ !>ant.os, o. ~cn~üo mcn..:t:l-1 ue 
aatori!<~n,io o Plld~.:r E:'(cc~ti ·•o r. retiJrl!la.r os 100:'-)0ü!l ; ' 
(;:;c:uuto<õ :..i a Escola. ?olyteclmita.liv Ri<! de Dis-:us.<ãoun:..:a. ·iv proj~cto n. lt!S, ue 1&95. 
Juneil-o de uccol'tlo cr>l'l o p~·vjectl' I01'mul:1.do o.u•oriso.ntlo o ;:;ovo:rno o. conceder u DD. Ror
pela. :"ü~•>ectln~ o:on:re;.:<wii:v Clll I t de !li•JiO tencia. Adcl~iue Guillobel c JO$ephin:l. Cons
•lc:,il,: aôno, eom as r~tt'iCI;ôes que indiC;;I.; e talt<;:\ Guillob<>l, rllhns elo f,l.llc<:itlo corouel 
:\ nomear cll';,cú·••JS. independente o.!c con- rcrot·mad•> do ~o;·po de eo<;enheh-~ Joaquim 
c<n-so. HOS- tCl'QlOil do -o..:·t. 31'S !lo decreto Candido GttiUC1bel :~ l)enAA.o de -1 :20!1$~10-
n. 1.1~:1, ci~ 3 <lc ue:o.cui~•l'O üe 189:?, os ltintes ·nua.e-;. l'e~a!tiC:amente. --·: 

· ~uk~tllu LOS o uc na rderi1;:. e<; rol"' cxcr,:cm . _ . . 
irit~i-i 11:1.me ntê o m3~isteri J ha. m:üs de !O an- - r.emnt..'\·~ :l- ses;;;!O as 4. homs,e :!0 mina tos = 
n~r.. , :;e;íl i;:).t::t"l'llP;,fto al;;:un;~: ~ ' lda t-<n·;l<'. 

J• tl!$t:UH'l•J do J)>'t>jo..'Ctú n. 18~. •k !895. C'r
lr.\nisando o cs~.Jo-w~üoi' 1lo exercito, o. l~- 1 ..: .-
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lli•' ~r::;s.\o j.;)J J(l ~·E ()i.'!T!li:O DE lS05 I ch L\17. . L:mro (\inllc·t' , Paula namo:~. Frr.J:
cisco Tol~utino. E .. ilio fllum. p,,,.seC3. Gui

P>·e$idc,.c:a do.< .s,-s. A .·a 1.: ;· Rios (1• -~:cc- l m:w:k$. :\-t:JJ·r.in~ C(l,;t;t. 1\lar·t;.11 Escolm.J'. An
prc.<idc:u,"). ](~.~tt c Si~~a IJit:cs ide .. le) c ,\;·- J!úlo. Pinheit·o. ~~i\'ad:wia. Curt'\;:1.. Appa.ricio 
thm· Rto.< (i" 'IJl CC·) Ii'.:S:<Icii!CJ ~l:wten$e . Poren·o. ua. Cos:~. Victorin(l ;\lon-

. tc-h·o. J\Ul'l'li;ut(l BarbOi'.'l.. Piato d:t Rocha. 
Au meio-•: i:. prucc6e- so i• c·lt~lll:ld:l. :·~ rrual Y<-"P''siruw tlc :\lhUIJUCt'QliE'. Fra.:1ci~co ,\1-~:t

responclcm os Srs .. l~.r.sae Siha, Arth;:r Rio~. cnstrv. Pe-~ ro Mou<·yr c Cas:isianrJ do Nrt.::c::
Costa A1.everio. T~toma_zDr·l~no. :r:tYn!'u. de 1 mcnw. 
Lrr:t. Al<'nc:~r C.t:uu;lJ·:•~- S:1 PO!X••to, Ltma ·\.~"e-sc a !':C~ .:-0 Hacur:r, Fdeto Pire:<. G:v·riel S:ol~t!o. \:::ua. • ·.' • ·· · ~.t • . . 
lhcellar. Tlle .. tot. io de' Brito. C:• l'i· .:; d(' Ko- TJcrx:un do cornpare<'er com cau~a pa.r·tlct-
vae;;. Br:cio nlltr• . H••llan·~ a. 1!\) Lim:~. lk·ne- lJ:ld:~ vs Sri:. Cocllw Li,;l)Oa. En<hs )hu•t.in-<. 
dictc;, Lc.'ite. C<•:;to. l\odt·i;mes. Gust~t.Yo \' úr·as. Augu~to ?llonl~nt:-~t·o.- Luiz Domitt;:ucs. \'i
E lmll·do de:- Tiorn~lo. ChriStiiiCI Cnl7. .. \ais;o ven·o.-. /u-tlitll' de •V:,~Ollcl•llo~. Tol'rC'S Por·
de ,\bi'<~U. Kogli<'Íl':l. P:tnllla!!UÚ . Pires Fer- t.ug-n.L Pef~t·o B•'ríiC$. Helv<.>cie) ~[Otltt!. 
l'P.it·o.. Ft·edC't·ico Btw.:<c:;. donc,:llo de U.··os Cunha Limn.. Chnt.eo.u!n·iand. Ft·ancisco Gur
Thornnz C<tYalcan;i, !Íelefon~ Lim::~o .. l•.lii.t•.Lo: ~el. Mm!tlin T;m.ll·es. ?\farcinni!o Lin<. 
pes. Frn.ncisco .&:oe•~l", .José Be\•iliviua, Au- 1\('i_,::l.: Dso:li~i? Cerq_u.-ira. _Fkwio ele Ara_ujt). 
:;ru,.to SeYeN . .Tn: I}Ue:mAyr<'~. SiiYa. )h\riz. Juho S:tntc•s. tlt·b.1.no Marcondes, M~~yt·m:,. 
Triuciade. Jo:é Marit.no .. \1·t1mr Orhnu(•. Alrnc•id:t. Gomr:-:. I.andulpllo de Ma,:;<'lhã<•:;. 
Tolentíno-dc C.arr(l !ho. ?;!artin~ .hmíor. Pc- .João Luiz. Chalo"llS Lobato .. Joã.o Penilic. Fer
l'eit~ Lyra. Gasp:::;· Drummonrl. Coelho Cin- r!'ír:t. Pír<'~- Th<'otonio de ~1agalhães, Ma.tt.;> 
tra.. Luiz de Andra· 'f' . Corndio d:J. Fonst?c.'l. . .Mad::td.". Simã.o t

1:l. Cunba. ~lm:mínc. Lín
~fedeírô::; e Albt~querquc. - ;\liguei. Pern:.\111- ciOlJ1hO Cn<'t.a~O. :\lrrec\o Elüs. Almeid?- !\1)
b~ICO c:ont;3.1 ~·es :-.ir.ia.Carl<>s .lor·ge. Fernandes :!!J~tra. .[\()t.ntngu<.>s de Castt:o. Morc1r~- da 
L1ma. AraUJO Gc'ICli. Clem.entino :lo Monl'P.. St!t":l. Cmcm:tto Bmg:l. X;lner do Valle. 
Roeu :~. c:~.valcauti. Od;>t"i:.no Luureirt'.OIYm- Luiz Adt•lpho c C;wact!iolo; e sem C:l.U~ 
pio de C.\IDj>:lS. ).Icu<'zc~ l'r:vlo. Go~l\·oia fiS S:·s. Louren~o de S:i.. Geminiano Brozil 
Lima. Za.ma. Santos Pc;·eir!\. A U"'U~to de Cleto :"útue$.Scrzedello Corrêa. Barros r'ra.n;;o 
Freit .. 'l.S. l\Iilton. l'.õ'an~iSC(I So.:lre. r-:S:a. l\la- .Junior, Camp('llin:\. IJomingos de~ Morae>. 
noel Cae•nno. Ari,t\dc::: de Queiroz. Edt:ardc• F :·auciseo de Barros. CoSt.."\ Junio•, Viuira <!e 
Ram<>:::. Pau h\ Gt ti rmtrã(':;. \'eJ•,!:ne tle Abt·<·u. :-.rora.~s e Alberto Snlles. 
L~ovigildo Filgué,ras .. k'.'l: lgn:t'cio. Rodri!,!'Üc~ E' Jicl<'l. c sc:n debate ilppro\'atl':.·~ uck àa 
Llma. Tolentino e'O$ Santos, :-eb~I.Stíiio L:~.n- sc!;São untcccúentc. 
dulpho, M;,w~olino M•,ura. Parnuhos Mont<l-
negro. Athayde .; unim·, Torqu,<to l\!or.!ita. 
Galdino f.ol'eto, Antonio de Siqueira, . ,J,~é 
Carlo;;, Fr::t.nça C::.rralh•~. Oscar G•'Jdo\·. :\l
cio<lo Gu:J.n:~.bal'{\. :\ll){'1'ico uc )1a.ttt"s~ I.ins 
de V~sct•ncello~, Se:l\sario cl~ Soma, EJ•ico 
Coelho. Fonseca. Por·te!la. Enzebio 1le Quei
N7.. AlbertO Torre~. Silv:~ CMtt•<•. Nilo Pe
ça.n hn .. Agc:s't.inho Vid(l l. Et·nesto Rrnzilio. Se
l>astiã.o <le L:\cerd:l.. PoncQ de Leon. l?~ulino 
de Souz:l. Junior. Li:m~ l>uarte. C:tt\':\lho 
'?.Iourií.o. Vaz ~e Mello, Mont~iro de Ba.rt•os. 
G·' nC:\!ves Ramos. Luiz Detsi. Ferr<~t. Junior: 

OI':.DE:'-r DO DlA 

E' aunnncin~a n 3" discuss;1o do prnjec:to 
n. 2ú·l. de IS9:J. concedendo :unni~tía a. todas 
pes~o:1s qne. tlircct:t Otl ioc\ir·('ctant<mtc. se 
r.enltam eJn-ol \'ido llOS movimentos revoluÍ.:Í•J· 
n:wO$ occonido:; no territ<>rio dl\ Repuolka 
atô 2a dt>. ago~to do crJrrente anno, com as 
rt•stt•ict;lies (jtte estabelece. , 

FOrt.C$ Junqueir·;L, F1'anci:;eo Vdgu. Ah·aro O S1·. L~H'l110nnier Goc!oCrcdo 
Botelho, Leonel Filho. Octa.>iano de Brito, justifica sun present;a. na tribur.a. <.in qu;1.l ~e 
Lamonnier Godt)frülo. Ril)(!iro tie .. _.\ lwcida. achavo. a!Mt..'\.Cio not· moti\'OS partlcul;l.res. 
Va.ltad;u·es. Cupe•·tlno de Siqueir:.: Rodc·lpho com a. necessidade-que tem de explicar o seu 
Abl•r,u. PintrJ da Fon::eca.Artinlr .Tm't'E:l', ~!a- -;-o to. 
ooet Fuli!t·ncio. · Ole~:~.ri(l )1:\.Ciel. Pa.raiso O projecto em deb.1.te é insustentavel pc-

. ca.valcant i . C:•rlo:< àas Cb:t.;:.ras. C.(lst<> ) !a.- t-aute os t•rit>cipios do' direitõ. -
"ch:ulo: · Paulo Quc:i~oz: . C;\::cwit,o.õa .-R~ . ...:...Ern todvs o~ publicist..1.S, em todos os dicci~r 
Dipo Bueno. GUSI<w(> GOt\(1}' ; -.A·~óiphO:Gordo. riario~. amnisti:>. c o esquecimentO·: ê uni ,;~'o 
Bueno de AndJ•:;d:~. P:\dua · :S;>Jie~, · P:u;lino , que se corre spbre o ~sado. · 
Carlos. F1~ncisco Glicerio. 1-'u::-r:úlo: Hcrme- j - AS:\mni;:tias. potlcm s~r .~bsolutas ou.!'l-'
neg•lrlo de :\!ora(,, Al\"es rlc Castro. Ovidio I :;tricta:; ;·condícionacs ou incondícioua.es. · 
A brantes, ·urbano ele Gou\'cia.. Mari:1no Ha: A dt:l projecto lbc p:~.rece ser condicional, 
mos, Lamenlli\ Li..t;tS~:Almeida. To~res, Brazilio 1 segundo o que est:ltM o § 2". · 
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,\ ctirtc de- Cas->-:~c;.1o em at"csto rle 11 de 
jnnho de 18"25 distingue pei'fci t:tJnf·n;.c~ o 
uc1•l:io que~ ú um:t gt·aç . c a amuistia oue 
iamt•om o r . -

.ltn·irlic<\IM:lte f<!.ll:mdo o projecto se1'li. 11m<~. 
<!:·:J.(:Il. de 1Jerd:'io ou comn1ttt::~~ió da pena, 
Hune;~ porém umn. amni~tia.. ~ 

Tt·m llmu. tluvida. séria sobre a execuçfto 
do projecto. 

J~squecendo o Congresso o facto o.lelictuoso 
,pl'ln :11nnistia. ampla do :~rt. I" do pro,jcl:to. 
o~ milit:nes de tct·ra.: mat' não pudem vir 
fJlCiten.r direitos perante os 11\ilimres. 

Votou pela. emcnd<l do Senado e contra. a. 
rem·ic\~i.o do proj~:ci.o. (Jvrqae não quet• as-;u
rnh· a. t•e-pon~al>ilida•lc futum dc~se acto. 
9!le a tenlntl~ os CJ ue su b~c1·everam e&;c; pro
.Jec1o e o n.ponn·<lm. 

t~sse seu procedimento Yi~ou apeuns extin· 
guit· os vestígios dessa lut.-1 

_H:l\"ia. urn pha~t:ts:na. ele restn.u1·açilo ropre
,.-c;n;;r,do no aln11rantll Salllauha da Gama. e 
es>e phMn.:;m<t dcsap(•areceu no combate de 
Campo l):;orio. <Jue o Cnmpo O~ol'iO fos>e 
rmr·a o Brazii o que foi Sthl.-ln para o. Franç-J. 
,:, o que dcse.ial'Í<I o OJ'a•tOl' e que a. Repu
bli..:<l corra. prospera e filiz. ( M11ito bem, 
?tl!!ilo bo:'ru.) O§ I" uo Jll'ojecto dá-lhe>- por.:.m t>sse di

mito. e os Tdllunu.es não poderão repellii-os. 
~mo concilh~l'. poi:;. o acto uo Congresso e 

:1.-; :r.ttriuuiçücs do Poth!r Judiciario ~ 
O ~r. F.dn :ilrtlo i'~;,n•os diz que, 

qua.ndo <t anck•dade popul:tt' se sente em t.o•roo 
d~ rPpre.eutantes üe uma :'\açiio. não pi'lle o 

O Stc FR,\li:ClSCo Au:~C,\STR~ V. Ex. . està OJ~ldOl' deixar •le coasidet~lr ou><adia. oppor-se 
al'gumemando com abusos - - á torrente poderosa. r! e seus collegas. ainda. 

o li11- L.niOU:-\lER. Gooo~·Ro:oo.:.N"'ao a.rgn-_ GUe ~e:\Ufiexo e ooijnmlo o :;ólo sagr:ldO da 
ment.'\ sinão com factos, :~.>-sim como acat<i Pat1•ia. onde vem beber a.siuspira.çloes de ~-uas 
~s d~liuera~ÕC$ da ma.ivri•~·!~ Cama!'?. con- palan'Cls. 
trnrhls ao seu modo de pens:n·. respeitá ~tS Em uma situação c~itic:\ como ess.'\ Thiers, 
ucliborn.ções do Poder Jt:dlcial'io. ___ _ _ na _fro.nça. pronuncuwa pera.ote o Parta-. -- I m<:nto :>:tlavras memor-cl\"eis que o 01-ador --
-· ~-:sr.. FR~:-\CI_~?~ ~\LE:'\CASTRO---:~ao acato. a'lopta e rt'pJ·odu?.: «:i.ch<>-rnedea.ote de uma. 
srn.to quaoc.o es_uver elle com a. le~ - . . n:preseot~Ç;io ar•lente. tlizia. elle. acho-me 

(I SI:. t.utoU~!E!t GoL>OFREoo- E' cohe- (;t.f,·ez deante de uma. C.·marn ;~.p;lixon:<da . 
Note: _aprescuJ.Ou em tempo U!O projecto ID3.$ e~sa C:unaril. que com r.e:lo defenrleu ~eus 
!)rvhibin•lo que o!liciaes üe mar e terra foi'sem idéaes. ê cheia. d11 honestidade e de cot·aj!em 
~lc·i tos e <lO~ eleit.c•S se pa~S<l :1penas o sub- pat';J. e,;cutlw :>etvnnmen~~ a;; opiniiíes con
~i!lio. tr·Dria~. e ouvir ~ren:uneme as verdades que 

(Js seus col111gas milir.:tros impugnaram o elht mesma elesappro\'ar .~> 
prujcc~o porque o :;,)(do e :;::g,·ad(l . u n:-al!or ,-civ c.b monar<:hia. como :t maio-

l>eJ;L Constítui <.~io o tuiiita.t· uão póde per- l'ia. rios cidtvlü.~:< qm1 t.celllt•SSCnto na C.ama.!"a. 
ll~t· sua p:\t<ll\t.e sinão )Jot· Sêutc.•n<-a. passad<l. m:\s uclh não t\'az :;r-ac;as nem mercG~. g:~htS 
<'m .in I:;Mio. ••tt pr: v ilt-..gio;: . tem. pois. o di r<:• to tie ci•ktde 

~i a. iJêa de patente import:• a tle solllo dcn:.ro <las novas institu ic.;v~s e não tem o 
que em caso nenhum. pm• e.""c clecreto do c.lirc:ito d..-. t.lesdenb:\r dC>s cp1e pa~s:tram. 
;.!OI'Crno provisorio. podo oer ret irado. e si a Entrou nu Repul>hc:J. nn idade dn. retlexü.o 
patente é privilegiada.. po1· u m simple;; acw e c.la madureza. procuraado não formuhtS, 
rio: legis ll.l.tivo uão se pode i'crir a Con>ti- m:t5 factos. não enthlat.l!l~ :tbsr.rastus. ma~ ga
tUh;il.o. ranti~s de liiJet•tlude e do ot·dcm. tra%ia um 

E'. po1•tamo. iuccmstituciona.l u.illtb. por concurso iosignitlcant~. m:•S le<tl. sem outro 
iS$0, o ~ .2• do projccto. id~:al que não o t.le fixar d<:fiuitilramente a. 

Leu em um c..llcciollnrio_ político que os • nol':t OL'r fetn de comas e Cli<'().rn;tr no coraçiio 
efl~it~·s li<~ au\Oist.i<~. t.ie1·em ::cr :;:emp1•e leae:; \da. P<ltri:~. <\S institui~:Üt>S republicanas. 
ll si nccros. A$ l.l.lllnistius reem pro,·ado sem-~ O ~o vemo da Repttblit-a Ã o guverno da. 
Jll'e mal. pot·que :~ JXLt' dt..:lla.s vcem st\mpre os op!niiio. Onde e~iã. t~lla. pe1·gunt:1. o orador. 
c.ll.lios e u.s ving.1nçns nas l·estcicc:õt>s. _ lquaes os seus o1·g-~. onde é pt·eciso ir coa-

Ma especio nã.J se trat<\ ele amnistio.restri- sult.al-a ~ 
cl:t, m:l.:! ue amni~tsa. ampla. condicional, llOt' Não na. C:tmm'().. _porque os deputados s-iio 
í~~y púdo o o;·udor_ ..-o~I'~l"<ti-;L __ :~. outrns que cs repJ·<>;;e~tt;\lltes ~t..~ 1'~1ttidos. _os QUa.t>S s.1o 
<'XIStem n.-~ hi:;tOI'la pohue;~ dos povo,;, ta.es o refiUX(• dol UllK\ op1otao preC:-"<.IStkOte; - ---
~Xomo :l \lo_ tem~ de Crl1IDWell. a. ~le L~tiz XIV A opinrão, a.s ;,'lu-an\itt.'l <l:l. ôrdt>m pulitica. 
~ uutras. Nunbi. [JOr"t:m. lhe cõns_ti>u que-se 

1
0$-precedentes ·das ia:;tituil;iies~ a-· fl)t·mação ·--·-· 

a éiJIH:e•le~se coudicic.•n-.1. das ideas. o inftuX•l ela..-; aggreminções :;ob,·e 
Lcmbr;1.- a l!Ollllsiia ,votada - no tempode los:;-ol·crnos. tee!ll:l scra lórma iarlirecta na_ _ 

Luit Phtlippe. <\ de FranÇa :l.JUnistiaudo os Cà!U(l.L'<l., mas a. S!J<L elabur-.lçàO não . se faz 'no 
communistas. etc. < seio dell:\, cujo resultado e. · ·=:=:==-
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·· E"~ cpiniã.o i:;;b. nall llKtss~s poruhn:e$ c ·, F.:;te' llri·.jc~t() é inutil e inCOl}Stitueional . . 
e;;s:t manifestação cmivero:ll q'Ue .H st~ntc.que: L incons;U.:tt u'>md l•vrqtw e u:n:~ út~poBt
;;eímp<:oe era ca.da cniJto COin e:~dJ,t>;fuJ d::()UC't· . çii.0 peno.J que .e!':t;i for;t do:,,; li!lÚt::> .<hs :ltLl'i
les Q\\c fa.1.~n1 de \till ici~l \PO. hl ::;.;;rt! m ,::ltO ' lrt~l:;\)e~ ;-:,·,~H·cüô;t~ nf• C.i.'~lg .. ~·e~;~o; 1! 1.!JUtil po1~ 
üc {w: : ue~ é·1"'Vor:t.vel ·ú. :~mn i::tht. ·. qU>.> a uma-po;n:~: 'eslil ~uho :>tiítJ <~·lo au ihdultu 

·Si nfio f) tbs~e~ a ·~,!Jla.ri~. nito a. te1·i~. suh- .' 'ht.~ tlen;·s· ~ .. t:Oi1llll.nt~';;0L!S . 
!!(~\"ipt.('. '8~ ~\!$ 1l1nniren:t~O~s tl;l (t~ \inião n:i ': r~l-~CL~:n. ' bíl·J!~l)CUJ •HZ.~l' ~~. Cnr.l~ra, c o l:rl 
:'UI'~CU\ ria.$ tu~\.S c lH}S ·;nereh·~~~~~·~ é i~t!s tt .. •• u .. . eorh tcd~:. n. ::.:r.~~r·!á;t.d~ .. que at:l!~~ ur!t mat ih 

ritl• ao :po-,;o a soer Ftenr.1ti<::lçã'-' <:vnl cs ur:t~ .. .' r-.~~"~~t~üo innnt~dt:.t tít dos .r·e , .. o!r.oso:3 pam n. a-l'· 
des sentlm<;>;nto.~ !l:tdúrHl.C::;. e p~·eci~o t>ccus:>r- ' m:><h~ e e~~te.i :o . · 
l i!€' a manire~r..~:io dolente. ü povc- não v:ve .;\l'í-<> ':n~r ími,)h.;út ~' .a idi;c:ípli:,o. J::.ascla;;. 
s.J quando l'ranteh~. v ivn qu.;l.t:lh a.;d::t!i:l .• ; se;; 1n·:n:da~ do sen !>alz. pOl'()t!e quer Yel-à~ 
' tÍ\'<l quandl! sente. ·vi\"C qt,:ln<lo c1u.:l'. \ -;;~::ro11Jr<\ rv>'tCS c vkwrh:l$::.:>.. 

Não incluiu os ·a.'!.·rua.Ceh·~. 01:.:.$; eiltt'~·l .N~.o te::h:tmr·:.. ~f .. ·*1') do Pre:>idontc dp.. R~-
·tlnto·&w as~irn ch:nnados wdo.s us ·<J<:!~tilllotes i uu!Jlka: (pJ.em o :u•r· ·r;u(f cUu Sil,:a. • 
pcpulru·es ('tle :u ·r:1l)Ci;,\':).\t\. do; . !?<ü:'!:t~l(lfl'.;>S: • . Deu-l'ÍO~ .:lo c:.m3t;itu i~.;;.o :-. :. gyihu\t;lo de 
as gl~tl.!ld\l:S hitorinas i·ec .. lii'll.d~~ no ~:1iz . l j ltl;,·a.l-o; de ln•s::ti;;•'t<' C;<: ssus a:::~c·~. 

Si não e:ot;'i no 'n!Hro. ~i .. :):iC· c~~t{ na m:!.~~~ i . Tt\·~!nc:; debaé-:{.:) t~ :·:s r..;:,~~as tn ~lo~~ ,!;t n(~;.~a. 
}}Oj)U!.2.1\ llà{) e>,;t:~t<l. no iotna!ismo f :o:;j O ne- ; juti~ill c;;ii.O, O ho:ntl!l que 1\~<;t~ . j)Ú/, ji~ CXf:!I'
g:tr..a Cu.mru'tl. •. uii.o pro.s~r:'q_l:>l·a .. e!l·~ o jorw.- ' .:ea :t-ma.io;· sutllrt1:L-· ti;:; :;.>o~er2~. o· 5r , ?.!ao-· . 

. lis:IÜ.)·Msse·ger.lftfo.ll <!Spont;t.G~:;> qlle. rr,;: :J.t)ti- ; C1l:õt l.'l :)!'Í.;\H\1. 2t<lXÜtO •. (.:ttj:;; phyStO!IC:lll:i de-
gos-ent'Ortkaranú:~as ·. ~.::tr::.nb:>:s O.y0llf·~cl; 1.as : sen..-ol VI)U-:<C · r,l:ierr.:l HõCat(,: ~úi'!lU.t!ilO O seu 

·dos bois de oride s;1.1iiam enx~mt:s . rle a;!.le- : nome i;nmC·i·t<tl.- e. esre p~üem>ll l:omem 1w-.~ · 
1lia.>; ~cria. ' lt . Ihar.ilh;l,, M r >\tc.S 11 \ie ;:is. en- l CÍSiJU S<Jl' l'~;:g~(ado l/C.: a .<l.tltOl'idi.v;ie ;i(l P<W- . 
clientes uo Nilü acll'tt\'am sok~ o;; eurnp(ú. ! J:imemo qua si nrí.o o c1uiY.e~;:;e fa:~.er n;t;:J o 
· Nuó: o ·.iol'nalismo .óuer a. .<~.mni:!.tia; ~~ 1'e~ \.t.,ria .fei w. ·.. . . . 

ligiil.o S:liip;;.!'oü·(t ·no~ s·c:·u~ b1•ciç9;; · ·I . Cúnficnio3 no ·s1•. Pre~i·~eutc clli. !~l;publb\, 
. . A um a.p:i:i'te rlo ::;~. l.t~r:;·~ diz quB seu petl· ; o pl~i:uei:•iJ chntc C:i\'ii. aquclle.I')UC to!ro. <)d<i 
sam~_r;,to.)iiio :foUht':l iilt.erpret~tdo. . . . . .' · 1 seu eo:i)ir!t(! d2 .t oJt'li;Jl':\., (ktdo ;v) t!xai·citO'e. 
.. Qnem 'dL"S~ qiJe · ~ C.'l.lll'<iu. ·não <; l:eria a! ;u·rtlad.~ a~ d~Jmoostr'ac;•i!*'. as mais :::otnpl!·;.u> 
amnisi.in.. -pergun;,a <? or:~dor- ·1. .. . . ·. · ).da ~<~u·;\pl·eç''· pi!h:. ~Cg"!!!'a.!J•:<~ que clla.s o!r<:-

.. . ··o Pl>esid~úte G:J: ~ep1)b!iC<~ quiz a ~lffiUi;;i,[a Í N .. 'CI~lU· iL {;n\'I:UHi::J. de UOSiall ÍU:ilitU[(;lr;:S , . · 
e qniz a. amnistla ~mpla. · 1 . Ctlnfi~mos em rp~e.~llr. SC!i';~ •hqui em de.•nte 

A pa:>:'. ... tant(l __ _ quamo.conhece est<t \Mh~'-'ra. l o q1J(; .t.:lm--sitlo -:.t ê· hoje, e .:.t..Ht;t :l.lm<~ ho:t, n 
et)'moloJ;í~ e .itu-i<llct,me:J.te. i1np01·i:: o ~li:· ! ~EIU n;:pir~to cnti.o c tt!l!lilP.l'~tló'J nr~-sa. 11lle1·~ia 
corcto ~ntre beUUei·;tntc·, e acco;:o•lo;o en,r:c ciYica que ::clle se tul'll;t um :\!:l:-ib<no intltu~· 
belligcrant&S·.signilica.t•!:!coúlu.'<.:lmeuro ,l~ · itto~ ·Ol'>ll:t;J.vr-1, c disp<:<t~:.r:"lo :1-l;:tunn.; Yel.es: de 
neidaiie j urídica 1"'t·a. tr4.t-.• r llS c<rndi~üe:; oUint· Jll.I.~'<J. u,q \ielle pt(ls<:nte ((Ue u:nu, m;1o 
protocolisa~la:::. peln. paz_ · · ;;.1'fe~tuo~ lhe m;H'ld~'•U, para auimar.,-sc :w; 
·. 1-tc~ta.-lb<J agr,.;·;.i iri~n.~f{n.r s!. · O. Gi!Jlht.r:t fJl~l!l" $C il:.'-· ~t:>:<-0:~ .~·,tCH)a.!lt~.::~~. ·~ ~n.lh ... ~ tio ,;al[.tuêh·n . 

. O: O. IUlllS~,- , '·. · ·; . · .. · .•. . cnj~ .. ~t •!!l1J~'~\. l''.lll!I•I'O~!l. '.:OiJl'U :1..~ 1.!1\l:t;:~ IÍ~ 
Vü que- <t C'.iir:ot'a a. qu'!J'. Ji\M o ra;oJ~;:h-, .\'1"asl!i;igcoo. 

que fo i a.prcsamauo a snn; S;<.l,edol'i;~ n:To ~' ,, · . . 
amnlst la que o cra1iCJI' con':1ecc. · · . · · 1 O §z'. W:-:.~~=~.d~~re;:;;-S~ _ )W(',sil\ente, 
.. A :tmnistia P.n~ direitv é o e:iqueci meúto~.los •

1

. Jiwei tigcirrt~ o~c::;·v:tÇlie:; ti;; scnti·:o ele ex
f<tc&Os e.p e:;quec1m~nt·• •1e nm facto 6 ;1. ~l>o- pliC':\1' ~ l'unc;hl.;Jienta:· o meu. vo~(l. · do mr·do 
li()<i..') dasse l\':.e:>l1!o f•lcto, e n\ió IiQd2 ::,.Jmittil'. JUai> solem:n:!. :-oob~·~ '" ()tt~õti':.>> q;;$ f:avob'c o 

· restriççõ~s ·. .• .• . .. • . . · , • · ! p1•oject(•. cuja i mpv!:t<1.tu::ia. ningunrn p::~•kni. 
A . :l.mmst!~. !vt coJ~ted:da no :trt .. , •. ;n.:~~ no I d.i~sirou l ;~r: c c; tte ~f~tll :;;~ O:Cf•entu~. ~ra.zt'ndo 

:\!,'k :~·~ . · d~c:l<'ü•OU-~? que afJ~ <~.mru:;t;a•los • . p;·e;;a. ;::. :.1 :1 u.tt~u~·au de to~o o .1i;\l1.. · : . · 
· metnbros.7_do ~xe~·<:l~ e da <~:rmíM.l:t. seriam I Assumo, alto e hc·~n :som.pe!':t.ntr· .:1. N::çii:;!, __ 
susparu;as .. obr•lí!!;I.Otmlllente )101: ~ nm · c:.:t·to I iutcil~~ -~ r<.>s;x;ns!J.lli liilade do :nca \·oto,.em · 

. . .;, tempo •. e f_a.e.~tlta.ttv:~ment~ ~1' to<' o ,,_restQtle pl·~; · tf~\. .a.Jll eis ti:~. ple~;l.,: ~am :..-esB•icç•ic-s; · . ·· 
sua. eXJstenc.Ju.. a:o; .prerogat;Ya.s atl:;tri.~r:;s :>:o I·'· C:.nl'er;!'-l'ei. i :i.vor·uudo ' .. uzn· · annexim . di!' 
g"rfiO dCSil(!..Jllúr.:nX:llia;, m)Ji!.ar • . : .... .' .. . .. jminhn. &l't'!'<t:· :<< -Pre~UJUJ)CJO ·e:a~!l(l. oenr.1 

.. . ·.: · Pei~untá. :í. Co.ma.ri com:' :~)ngen1thlade ;]e j cnl!:t ur.uoma.~ auó q u~-;· )) .-bto •~QÚ)O . mf
.· ;;. ~.i .::.fll;LG,~,.que.r ; !IJ!i~,_ __ r~pQ~ta~n/l /J.llC se :ç!,I!) t~r;- ,ti1l.ii. . :.:jn:;tiHr•~iií ''•Úm il.r.ter~uârrte.: P.~ri\hte~u u&:': 
::::::-: .. , ;: =m,l'~. cc.m:;{'u1Ja;:~q uem,:: detr:S:ó ·!'ài't;tine!lt<• o ~- iilu~tl·i},se<;;;.;,_i·i<5 '<lô' l)ri tH.:lpio'crmi,taYi:): ;:" .·· 

. dit~it,() de_ ie~t'll~c;i:wa~ ~rn T•·.thun:i~:rl~ .~IJ"3~iç.~ 'r, i · In\ Ç~ii1:r:1·,: <~r.• .. :n1t>:!•i~.ef~~ •• nn~_J<hú;_ ·}):\f.,;· 
.. : · 'Os:·.Ctt.$os ·eJn~.ll~tc:: o·:: J>:;z:l;>.m~rnJ: ;;em ·aJ~nc:.. · r :~:!!i l~mQ::•. tln·r·~•;1r.ou--- f:rn, -meu ·-p!"'nú : <1\re;to;:
·~~o jnd[da~i1J:,: ~;:ü1.6 t:~~=~t~\·ame(l~e ESÚiob:.:b-1· i.:0!i:;ide; ·;~wlu:.:m,e 1.o::: e ft>.-il: rspt·<;.~~;r.ti.irt t.CI !I? 
~ld<:s '<ml )<:;,_ .lia. _Constr~Ul\'\1() . F.t:t!er!ll. . · .. . . ' Mw~;~,. rougn;;n.C\.0 Jlt:<!:l .. alil'(liSU:. )Hell:t,: .:omil 

. ' I' . ~~·- ... .. ,_ .. - ... .· . . . · -..•·.· . ~·· ... : 
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o metdllu~trc pa.trido:o Sr. Leonel Filho, 
qu<'. s11stentando o incr>ngruc!lte "Principio 
:lo. a.mnistí:t com l'estri~çües ;:.b.>t!rdus ·e in· 
~onstítuciun~es. t1ec!arou.~eo unicu iü:l inte~·
pret<O ou org;ío da opidiío c dos sentimento~ 
·lo J::stndo de ?lfin:Ls GEJ":te~-

I.-'o:le!·cmos dizm· um aozmtro-Presumpç-.:io 
,, :tgtiO. benta c:vh um tom,t qu:L!lt:~ qut'l' un 
lhr• c'Hl't•~m-.~~guindo o :tnnexim do HO>'Slt 

.- '():.; 811. DI':PC1'.\r,o-O n.nnexim ~ gero.l. 

BB,:;en,ndo-rne em suas o:pinií)es, pos;;.o dizer 
q nc o.> üous primeiro~ pw~~i ·lentes d.<l. Repu
b!:.:a Br<.J.zileir·;t; til'O(·lum :ld~ em 15 de no.-em
b<'O de 1SR\\ tnal!ti ve!'U. rn-se semp~·e fu ra. da 
Con>',iLuiç~i.o e d.:ts lei5. O il!mt re general. 
hQjc ern ]Jlcnn. ci:cfin d<t m~i· •t·i:t , c 1leputade> 
po~· s. Paulo. n .ucdu.t'IJU e <tilirmou pera.nte 
{:~~ta ~uin~u·;.l.d!ze'!lrlo n~.o puriet• nega.r o Ü\cto 

·S. Ex. fex parte •los que c-on->t)il·amm contr11. 
o gl~!!cml nco•h:ro. qt:e•lissnlnm o Congre:;so. 
Q1ta1;lo «O mare<.:llai P;jixow S.Ex. o declarou 
taml em Ji"a·:t rla Constittli~J.o. 

o. SJ{: VA!.L.'d'''_ltEs-A vet·lbll~. ~.nm:xim :L S. J~x. coure~;:on que dlc violou L1. Con-
;>:t"'..é. e f[U<\ o uoiJ.i'€' r~epnt't lo mw e~ta com I stiét.'!ç<lo e r.o:t:•.~ :ls leis p:a. l'(l.!lti_•.lot·a.s d:l. 
:! tlpi!•iiio de ~iiua::; lHl·'t'' q ue.:;üi:J. .. dd;1. c d~, . liberdade ; S. Ex. confesSOil de. 

?>ão po5~o:l[lfllittil' não ~:::r rep1·esent,~nte pl•m•, que .wG o chillll:t'\ • governo legal cio 
gi!!mino do E~tado de Wna.s, pugmLrnlo pd:, ~r. m:trech:Ll Peixoto vet· cladeir:~s excesso~ 8e 
:<ffi!Jistia plen<l.. em primairo lo;;a.r porque pl~J.tica.ram. em detrim(;JJto d<~ ...-ida. e da li
f~li eleito _e!ll vPlJOsiçüo. depois t~etet· <:•?mba- bcrJ:tde ; S. Ex. reconhecea, con!f,i;;:'l~U}lle 

. . . wJc> :1. "[JOilt.lc:l. do.m~rraclm.l Flurumo -~)atxoto. vc:rr!n.•lÇ.iro» e e~cus~dos o v.. dcsnecessarios 
;tchando-se elle no ~pYemo. ~ellhor •le b:m1ço 1:uxr} de ~n·l.>itric> ~ütellt:vlos foram commet
e cntdio: ~'m scg~lmto lognr porque; . como 

1 

tido~ pelo g·overno do· mawcbal · Floriano 
Item ponderou um ülu~tr·e repr:esent:J.ur;e de P<·ix.:>to. . ·. ..· -· : 
?f!:::~s. que nil?·[ut:i.su!·nas, Cl~lJ!O eu. com o Todos nós o vim•:•s ll.f1ui empeoban~o es-
J;t,leo de oppoSlC!Olll~'tr •. e q~w e tncontesr.açelj rtwç,·.s contr-a ·o plano ao nmredml Pe1xoto, 
gM0mamenta1. o Sr .. _ Er~,nc:isco ...• Veign._ eln·l_de goyerna.l· __ _.;_lspens;;nrlo ou Stlppi~imindo o .. · , 
segundo loga.r porque; ciig'l); IJ:l.(J pos,n 6elxar Poàel· Legislativo, meüia!l~e; C<Lp::i030 -<\t!i<t
tle:.t:r~ con:;ciencia ü·anquill~ sobre e.or.o. mento; embora depoi~ canonisa:;se com o se a 
:prallmmal~ tl:l Te;nesfmt}t~· ~n r1a.o. o -1U"ll R>: l voto e ~:om .'" su~~ pil:t;vl'il. t odos os _excessos, . _ 
t_a.<lo. pt1gnt•11ào pelo. a:nnm;.zn P_.re. n_ :t. qmcndo.J· i:od·c .• :; os at. tent:~dos _que_. conl<o.,;;"m_l, p.ra_ ric:au..~Oil -:: 
todo o mundo >:J.be f]Ue <t te!T:l. m:neiJ·,\ fvi pelu mtwechnl P.::lxot•J e sou~ a gmltes, <.~.lle-
1'e{l'[/:w~· ll~cat~>·t""· o. ab.rigo. (~., .to:los os IJ.<an•:Io. a 1_1eces~Uar1~ de. pre~ti gial' o_ pdu. cipto -· 
;1el·seg-tudo~. n;w lltzendo que~cao de snas da amorldade, con!nnàmdo .,rrone:tmeute a 
opiniües llOlitict\s,_.rc:celnw1o .cum .a mesma autoridade ou o l)O[lenom o seu abuso _que 
gentileza, com o coraçilo aberto. tanto C•S t'e-~ e um crímo. · · ··· · 
·~er·;t!i~t!ts como. o_s monarclibtn.s_. dwma- O que _me cumpre, porém. :~.pumr ag(lra, é 
<.~O~ Jt,\le, sebu._st1amstas, e bem a.~s1m o~ te- ! a coníi~a.o de s.Ex. -ri~ que es~es)l_res.~d_en

Toltosos. { .ipo:((dos .) tes esttV"cra.m 5empt·c foi'\ <'•~ Cou~tltmr,'l:I.O e 
Soa, port~tnt.o. 1'0.prfl.seut:tnte c or:r.'io de [ du.s leis. · . -

um p:)vo, cujtl corrlur:~ e civiti~:,r;.ào :-oilo sul~ I E1n ·rdação :to mar.:K:hal o.w loro a mesm:t 
ftcíem~s JXWn. que ello comprehem(n. a libcr- tttlirm;dva I'Ó:~e ser feita 11~l :L razii.o de q ue 
d:tLLe lJfl.!'tL todas n;: cr·en(~•$. niio fazendo a i o l:!r. g•mer·alaté cou~pir,:.u contm e!le. 
:lingnem nm ~1·i~e doJ:cto de p•·t:r~-~<tl' cstt\ \ O :m1rf;)clw.l neo·'o1·•~· ~~go ao iniCi;~rc-uH~ 
ou aq uclln. L\plllllW po:mca. _ ( !l)(,;(:.dos.) 1os t.l'a.ut~lho~ tl<: ConsT,!tr~wte. teve pour.r bas-

Xii:o .posso. pois. ccimprci.Ho:ntler que 0 povo 'j tanC! ex<?rbt r.:u!te p;lm_!•tr.er com . qtl~·:::. :1 ~ 1':tla 
mim·iro. jil. üo gozo d·, civili~áç,Jo inl ispen- :\l'S(·mblc:t :;c r;r.racmo~~- :le_ u,~n ,~ ~.lu:Je~lt:J.; 
savct par_:• C(!rllJ?r~het~dt'r <L .b"'llt:;:r.a;e ?-ver; 1 ça.o :-:~: ~~~ç.t;\~Jl que ~ .• nm.~:a. l ~~': ~~.:. ~
rl:ule das mst1 tul~oes.ltvres S('Jtl. ho.1e m!emoa Leg.o-l,tl<'O (~~~Je o começo •w suo~ ,es~oe::. 
iJ0n. "Clleros:J. e patriotica da a.mniscia l)[en;t.l fttzenclo senttr ao. gcneml q?~ ccsS<lr:~ a _su:1 

~ ':', . . . .. . , . . . .· -. :. . di(·.tadum~ L••:;o s.pM a ,\.;;sem•Jie;t Constttum te 
O .St •. lllAN•!ET. Fur.•.~:;s?!') -. ~\pot.~tw , re- tc•.-e ,_!e rett·nct;tt··~e 0P"'')es) pc~r mlLl'a. mo

pr.,;senta.mos _a :·eu.l opmu~·;.. mmeU'a. st~sten-1 ção ,:111 que reconhr;~i:~ :\, cpmin\w.çii.o d~• - sl,i _ ... 

. ta~'_-:~ _--... a·-· ~LffiUl~.tm. '. 'el'.tla •. d ... elra. .. s. ell}, s._·).plJ. ___ m.r ;L~ .. ~ r::.tad ... u .. t·D. ·q··.t.le. •'\~. • n~~.l ex .. :pl.ôd··.i:I •.. diss.oi ve.·_.nd.· o_ o !;lO~~etro~ . . . . . .. . C<in;rc$i!O N;J,ctonú. em quo se coaY0<>tem. · 
. O :3li. Y..H.T,ADARES - Tcnh_o pela. opiniií.o :aqu.~lht .Nsen1bi~~"· · _ ~ . -.. · ··· . 
q11e smmnto , te~ternnn1ws insuspei!;o~. 1\ã.ó I_ ·.· Deodoro expedm.de?reto;; le~tslattvos. fuu~~ 

. in<) h:tseio ~/, no~' mlm:" mciocinius_de r::ll r·istã.o Ciou;~.ndo ~ Comtt-ta mtc; .'lo:no o . fez depo1s .• 
no,·o; ~u~~út:l.ilo s!únpre. 1JOt:tc~.se~víu·• 'it"ó ~Flo~;fú:rio Tun~Ci?n:ind,?~; o· corp::c[e~l,ll),ti.Yo~--- . . ... 
·~~t.i!:"O l'e:zimen , Von· ai·g-nmenr~n~ . $ellhore"'. . ·N::.n ·h:~ m~uto~ .c:.Hts .Ie:n~"· out ;•o ,r.e~tc-

._ .. t:óin-,~.1piui:1o •lé:un:'i repúiJ!iCiJ.nó5> jJ>_ti· s !tn,r1 ~ . mur.dw. ~uc 1Hllf'Ue<!1 J:?llC~·:~.,;u t~·:tr. ~?~pc:t?:.:....' c' 
- ~rtas Tep•·och•; . repul•lic;• nos do~ const•.ierado~ tln :::,r.L·; ._~pol•l•J~<IC. Bt.lliu~s.~etvdotyo, . Goy,~..,----· 

•k·wdos o$ t.emptts. . . . : · . l:lechron que tMttO<) .m~tt:ec !t:'!,l· Ftal'.HLnO Pet. . 
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xo:, •. oomu o m;•r(•cha: D• ~•it•ro. ;!O\'e!"ll:ll~llll : tentm· com :t ~!orlo e nnL,gens oi:~ v ic~rh • 
.;~>w tn··· · s: ,·. <Jilt! bl Sf' pÜ<!~ c!oamor ~v~·orrw. , N·L-onhcccud<>·•l' C:trc•cl"oluJ'(->' o!t: h:en(';JO de 
r,·,u •ia (;~n>muic;:ihU<•nll11 "V<:~·.1a•l<!il' '" dc-,.ro· :tn imo. e 1lc fC•l"\':1. mor;>.l pu·a aCtOS de ~ignr 
t:l$. e lc1nt>:·uu •·S •!<'<"l"Ptos li•!!H:sntio :>:olJ!·e PJU J'ldaciio aos séus wvers~1·los vcnCJdOli. 
t>l';ttlli>ac:ií(J te.>Unlt•Ja. c:-;orn v._.i·d~· lei roP~cau- 1 E' P.st:l. :t sit:ta~"i'• tios: quo su~tenmt-am u 
ohlo.-p.orrpa~ o leÚu• pe:·iod~> tlr.:;: >l'::.-iJC,; }J<:r!a·! e-twern.~ llv marccha.l Flurianv Peixo~o. · _ 
m~llt:trc~. f11n.:cioon:'"':" n P:w!:llnl'ntr. . I Ct,nswerr.-~c n:;t11·n. &lnhorc::. ~~ SltU:iç;te 

(t SI'. tHarc.:h:ti l'êiXt•tl•. run<·ei•·n:•nd•· o ne"ht C:~ mor:• qut• applnudio o acto da i>a"i
Pnrlaln..-.nt· ··•':>t~n losarlt<• ntc- expeoli:'l. o!P.d"N\ls. litac;:ão. qne dirige111 ft.>licitu.~:õe:s l\O honr:~·lo 
ai •J'hlt!O cre\liWs :>Hpplc·nwut:q·~s c: ext.raonli- ~~·. Pr<';;id··nt~ da Republit:a. pe1~1nte e:; te alto 
u:l\'iP~. <:OuJ v iob~\~ii t• dP~ !)Plncipio:-t th.~ tli r·el~ ~ w ng itit.l'0.· 1u! ~ 
1innnceiro e .te Je1~ P.Xnre~;;::· nC$i:ts rtüe re- P~·ndt•N·~e :::t.olwe o;: $Hl~ devc1·es ue lcnl-
;,;c;tl ,, alwl'i.n:·adt! cn•;:iu.;; •·ntr:: ni•< thtie pc1·ante h••men:: que niio IOI':JII\ ven-

A:!Si!ll. ~~nh•"•l(·~. l"-'P:·c~cntatodo L• .;;ivi!i&l<iO , ci•iN. (Jlll:. !J·at.ndoi!- c"rno ~e ll il:(11t·t~u1C'-' · con
e ruo: i~er;~dú Es:.ndú elo:: ~lin:L<. i.C'nlu). ror! lhn11n li!> lealtladP elo repJ•ec.euwme •lo Poder 
c<'ttO. qtJ~ iJJt.Cil>l'etl• iiohl~CrJLC "~•.m opiniiio I i'ulolit.:(•. o!o rc:present:luto do. entid3de mo1·~l 
c tl>' ~\l:< ~r.-utiuiC:llt< •s tlc-Y:•d~<'. J>II;;na n•lo P"la ~-Estado Oll HCp\lhlir:a. Bt"t\tileinl, c entre· 
<llllr.ist !a. plen:\ em pro: de Qt::tnm~ rv:t;.draur :!'~r:1111 a~ armas. :,::Jr:lntiodu·lhe o Clleli~ elo 
contra o dt>!:'llOt:Slllv qu~: era~;;iou in:plantat··$e Estvtlo. ;r.rrnJnindo-lhev E:'t;túu. pela bocca 
(::0 \ l"C nv$.- • I dn ~e\1 l"~pre~enmn te. 'l})lt:nitut.!e () Uo.$ t;.>.-

.\ :Jmnistin. ue$tC •·a~o. •leve >er consille- ra m.i3s consti~ucion:tes: 
rad:: uma reparaâ.•• "juriúico•. CC•tllv um acto Si o tr-.s.tado de Pelot.:~s nií.o tem vahlr. 
t!e .lu~ti~a e111 Jlrol ·~o;. qu~ iu~ur;dr;un ·l'.: <'ntôiO clle loi um:1. ÍO$Ídia: cnt."io o ~t<td<> 
contt·., ' ' pt>··:~'-<'lll'ia . CO!lll"<L o o:e,pot•~mu. ou :1. Republica não teem honra: e ns con-

~;i•• uH: ··umtw<: inql!<-ril· =•:;ora sobre o llZCI I trar·io:> :t :.mnisti;l. plena c<• o lerem ao ~t·. Pt·u
que H:$ r~l~··lr:< Jlu ·i;•m ;i~ vinoria. :>i in- tlr-rtl(! Úlll r<~opel dt:s:tirM. que cUc não 
ttn~;cm tdurupl~:;~·. Lembtill'<'i :V• ltor:rado I mc:·e('{! . r.4'fll!intltJ.<.) 
h·oll.:•-. cuja aul:'~:ncia lam~uv• 1vejo :~gorá. O Sr. sc:nador 1-:ulbõe:; contes:ou. decl~rou 
que esul pri'::êuú:): j)(•t· j,:;o •fn,·i. vishl que ::oh·rnnem~nte. p'!t~lnte o SC'O:\Jiv. que os ma
n:o·t!":L-='t' alhei ... cllj:. iruliiTt.'roa~ pelo de- l"<>~hnrs O..'Odt>J•t• e F loriono Peb::nto '\'ÍC>I:u•a.m 
lxue !am~ato. !:Mt"emente ll O•n~titu~.lo. O marechal Fio-

O ~P.. i-'P~\:'\CISCU Gt1ce1:ro _ Não 3 poiado. td·ia~~ cr_e.<e1e~ t;toto. que j:i. oiio cabia. deolt'o 
• • • :1. ...,...n>"tl tlt ~~"'~' • 

O $1~. VAI.I.Ah.-'1~~~ - LNnhl':\r~• a \ •. Ex. o m:weehal Floriono PeiX<•tO j;"~ 1:ã.o podia. 
~ opi_niü,. t.!e. mo:• da=< glP.-ia~ •!e ::;. P;~ul?· suppm·t:n· o con:; rc:-:so c1ue er.~ p.1.ra. eiiP. lllll 
(,alll'tcl. Rv1l;·rguc:-: d .;: Samo~. que ,·J~pots.~e tmuobolh~: niio poditl. goveronr com o Con
ncon~e•'IH!cnto selnc-U:.«Il i,C" c.~tc .. a rebcllmo ;.'l·e~~o ruuccic.nando. e prcumdeu ~~ ~u:~ :\11-
o.lc Mtna:< ~ :-1. _l~u o l v •h .-~e : o:S·~ r>-••!'; P'~~"f!''ct· nullõJ.\•••o. olh:r:m.;nd:~ e111 «cli:~rneolo. istO pvL· 
lllll l!r:tlli!l~ '''"llnl' _o :!~t· 1'<!\'0iuc·Jumwt" aquel- u 11111 n«pli'tio tle o~tenwçíio de JIOller; p<>•·
les _(i la< uunt:.l t ,,·el·:tlll a ~.-or~l;reul <: :\ a.utr<'- [ q\l:l.ll to elle nii.o tàzi:L o,:tt~o ui• Con;.'l'l!!'~O: cite 
;.-n~a~, l.>et.:<'»MtH para ~acJ·tilC;Ir~m-se 1.'01' le~isla.V:L a vuutaJe; ere:\\':L eJn}Jt·c;.:••s; ex
\IJ~:~u.u::a.ou r:u:n.ae··m.p:onharemlHn P3ll"ttd<• re· 'iu occret03 sobre tt.•~utnpto~ fi.mtnc~il:os. 
:~te OS >CU~ UILIJnO:> lllõJOl('lli.U>>'. (.l]mt.r.:.do.<) l"un•·ClOOttnd•l I) t:Ol"PO lfgi::;h;J.tiYO: 

I..ernbNt·ti m~is a ::i. Ex. vutro pen;;uneuto E' :'~!;Sim qne gastõ\ndo do •Hnh.:::J·o :~mão:> 
t!C;H! 11'0!!010 ill.nslJ·o; p<1-ulisLtt, q li C :tulerin la.r;,;n:o. t.cndo ••XcCiiidt> :\ t01.h1.::1 : ~.::~ verua.s o1e · 
vo.otnrrens de Ulll uec!·"to ue :~s,ni~ ~i;t, pr:>l'- dós pu-.<\:' em todos o; Ol';:ll1lentN. cl!(• eut•·ou 
<;tle foi t·o~vulud!'nari .. ll<\ ~.u:l ten·•·· !Jizia. resolur.amemr• no &ot·r tHO esc;dwo~o t.l:t abCI'
<>IIe: «E" bcut diíli.;;il dbtin;;uir. Jo:;o ,. ~eis I t11r:' de et-.:dit• ·$ Qllt: el!e ~~briu por tlc::cretos 
um movimon t.O revol ucion:.t·iv. :\ quern <.-om- qua$i que t.lial"iaru~ute. fur:coion;\lu lo o Con· 
pc~' o pap~l c.let·cVllhtc:ouario; ~i ~tquellc: Que ;:r~sso. mudando :1S~i1n a 1Õ:•rJOa. do ;;Qverno 
oceup:~ o podei'. on :iÍ ÚCJUPile,; •1ue rc~"1u;:.a- do !Sradl ! 
tnettte Ctnpuulun-;,m .. ·~rmns IXu·a drdendut· Oonsitl~t-a.nt!o :l. Cnn~ti~uiçã.o c..1mo nm léito 
ns t:berda.•l-·s- de :;ua P;t.tl·ia, consa;..'"l':l.d':ls n:1 o c l'rneu~to. ~li e a Jan\·on F~l'l\ um t•:ulto do 
Cofls~itui~ão e a. pr. •pria. ,·itla. :. fa.mili;l e o ;cu p:ti:\Clo. e llcltou- ro a \'OI1t:ttl.: 110 léito 
p:u:.rimoniv». t:\r,oit•do~.j _ ku-~o do arbi~do. clu.govet no selll lei ! 

Nes:t:JS coorli~je.•. Senhore:::. JXll'l!êe·m~cla.ro · Est:L ú a ve11lu.rle confes:!a.da }JOr llomens 
. . eJ~A.~~~,:~t,_gue a_::unnisth~;-.nã<• :Sómeme .insuspeitos. e CJUC est{~- na coo:;ciencia. de .to-:. 

õ·uma pco"Videncia net:eSSariap:mL a. recon-, d.os.qne..me õu vern e ua. N:u;ã.o. • 
cUia.ç:io dos ao imo.;;. cvmo é urn ~teto tle.iu~- Temos percoF-ido. tle J5 tll" Novembro 
tio;n. e ~e- i,'l'"n>Je rnoraJ_irlade poll ~ic:~. Kfu~ ~e , b'9 até li ~c "do ltoorado S~·. Po·UoJeute. 
J».i=m. ~m dtlzar, r<:L:uSJr <L ;tmnJstia :~que!- nm triste periooo de :u·bitc-io ou t~'1·.onnia. 
1C:! que <X:cupar .... m o }:.odel·.que~cécvem con- Pergunto ;~o nobrç gcneJ·al, 11eputat.lo 1>01' 



Câmara dos ~pttaoos- lml'l&So em 27102120!5 !6:22-Pàgina 6 oo 22 

SESSÃO i~;\[ 1 o DE OT.: T"CBRO llE 181}5 

s. P~·uio. que melitot· do que cu·devc: CQJihe'- t O S1: . V.\ I.L .\u.\J:J.;,;- o nobre depuwdo 
rct· o Sr. Pt·e~iCJE:l:tc <:a 1-tepnhlka. c (IH uüo In~ 11.tr.en·le a0$n.:-.,umcntvs, e ..-otttL scrnl_)re 
elle um -republiC$ no ~\S di rett:\S, um llvmlim ú. 5i!<L us:>erçii.o .itL rebati l1;L.. . 
Cl~paz e llOil l'lltlO '? (PalL'tt.) o sr~. Flu:"í',\ C,\l:V'Ai.llO ttá um a.n:trte . 

. Eu, r.:l:Spontlo pelo nobre c1o_potn•lo : - 0 si~. L!~\lt•~:-:m•: 1 ionOl'itt::L>O _ Qu,~l t'ol 0 
Suu : Ol'"iio oflicial'~ 

Con;:eg:uiuten_Jeirte é ~hcgada a. r·~Siií.o ,1e "' • •. • • . ... • _ .\ , 
Jenl m~nt.·: -~nsa!ai· <o l't~gnnetl rt•publtc-•nl). de "~,:.~· · f •:"!'·"·~ ~-'~'~;.!lO ·- re;;po~tn. ilô 
iiiZ('\' e !re.:;tl \ ' BS. Clll ~od?, SU:t V l'l':I:IÚC <l })U·j L~".,l ,\llHDU tlv ..,r • (.j,t,\ •lO. 

l'C7.:l. n.s ~'lU! tias cor,sti>lleiOu;).es tJ:•t';L t.Oolos 1 O SR. \-'.\U •. \I<Alu:s- S. Ex. coahe<.:luor do 
os bl':l.ZiMro;:. p:wa. qu~ntos OC(:U[Ill:U lr>ga.r mecha.ni~mo dG no,;so regi mem. disse: 
nesta terra de Sao~a Cruz ! «r:,; nií.o -po~~so cMsignn.l' ne3te tr;~.tMio ou 

0 Sr. ?mdcnf.e dt' \[Ot'll.e> nií·' in.>plrar:t i •\i<ist.e :~ ;tnwisti~~ u.~cl·escenL:\nuil fl liC o Gim-
s. Ex. :t eonlhüt.;u ·oecess~ri~. pa.r;l e:HJ<J.mi- gl'•:s-.o <L 'lecrl'taria: e as:mmii1 expli(~it~.mcnte 
o h:w a. H~·public•~ dcntt•() :!a Con~~ltui.;•ii.u Z o cumpi·o•ni~sn ·,le "*$C~\\1'\U:· Ms r<:.ll• :l•leii ll. 

O -$R . Flt"'-'"''-:A C.\I~YM.HO- S. Ex. ,1ccL"J.- pleuitade tl:l.S ~'üril.llti;w constitu~ion :tr!-'. 
rou 1l0ntarn que o Pr~siclentc tin Repu!,Uc:~ 1\est:\ clo.usula.- pl~oitml',; d:\s g~ r:\ntia." 
q ttet·ln. :t amnisLia restt•ietll. . · · · consti h~cionaes-eslit a. a.tnui~ti(l. 1ÍII!llõ~.~ o Ct)t\· . 
· i:f 81t: · v,~ i.r~\.nAI:Es ...:.··s·r. · pL-1;síd~te; te-= -gi'(·sso quej(~ ~ppr·ovou umo. mo~J.o l!.6 :~.pJJlàlt· 
nho o.pr_olocollo da paz l:elebr:l.(la com ,;s ·f:-:- ~o ·:\() ~r_. lli~-- Prudcnt~·.·.le ):lJl':i~~ P~_t .. ":ct.r_. 
riEil'<l.list;\S no'tjuul s . .E:C. iLtl:lrmou:.J;'ll.l'MJtÍl' .'.l'!-_pactti~tl> _e,m r.;o.cs_ tet'm();,,-- nao püde •_ol
lL todos os que, __ lro.lmeme. lhe en tl-og-;~.v-:uu ~.::r-:Ltt::t'l. .•. I 1mcr, .. , _,.~ 1(/u-~;·te.,·. e•·~'~·c ••.< S.-.< . 
as arm;t:;, a pleni r.ud~ rlas ga.1~\nLiu .. , cou~titu• l ·•·«·•'.'<:- O.n·Htllifl e L'ollr>th1W .• ) . 
cionr.c;;; _; _ Of'!l, .. . !~x:::uuto si .•• plenitude da .. 'i ;{e;;ta .dólusul~ .. ·l'll:u.it;~t~h: ·.tfl!,~ !Jtr,·a;aia.' -
:::úü·úir.ias con~titt:cio naes t:m -rc; !í:c:iio a bo- c:)·r~!ii<~ci~r~~:;;s, . esti. inco~test.wetmem.e ·~ 
Jn\!llS que se açlJ:.uo com a.1·m;\S na. Jnii.o. n:iü a.nutisti<-:.. por·q-uc :1s ;ta.t~:\Htt:l_$ que t·~~u!ta.m 
é · uma amni:>:th~ stm )·e~\ricçêie:s ? · _. do eX•!f(:ido nol'maL.rlos.Podere6 l>ui!_licos .. da: . 
. b"s;~. Fll~;C:\.· C~n.Y."-l.lf\'1- }ft\$ :•llli!Í>tia e ;!ele3<\ que C:Lc!:\ IPD pwe . d~fi\'VIV~~·. pe- . 

ah dlnü Ç';i.o' 1!o.Cou~-resso. l'"nt.;, o_go..-el'l~O, OU ~t'l).l\~ .l utzes e ,lt·~bt~-
. ·• • · . • uu~~, IHLO p!'t~ct&'l\'<~. S. Ex. compt·om<!ttt~·-se 
_0 :St~ •. 'i· .\LL<\.0~\t~E"'-;Dtz:. ' •. Ex._ quc a_ am- por eUos. porque ;,udo () <JtlC os rebelues,!m

n•st•:t e <t'tt~·!lmtç:IO. t:o I:_<'g-t,;l:~;! ,.o. na o úo · !~~etn_ allet;tLt' cn1 ,eu liVOl' .. perantB •, .!!.XI!-: 
Ex•e;utl'-'O. I O(!Os no;: iilt.l.lemos o~.>so, porque cmi,·o e o:>: j ui~.c~ c· Tr-ibunaes. ~t<wn. :;tu·:J.n-
o lemo$ nu. CVr.stitui ,;üo. Lidl• pclu.:i lei:; pr·oc~Uae$; ])0\'t;\OW ;~ pl~--

M;l.;; eu iiCÍ. e melhor 1.• ~-•t.e -v· nO'.it'fl depu- nitwle .. das· g;~.rn.ntias con;;titl_tciona.P.;, , t~Onlú 
t.:ulo, que" Potler Pnblicoê mn ~ó; ~:1b~ lll<lis &em di$$<><> U lu.~tr:Jii_o __ autor _do voto ~m 
fine a dj,· iS!i<• ou distineo_·iio ,to~ , pflolct·b:: :;i1 ~ap:lrado •. <.vmpt·chl!n•l~:t U.rll.ltiStilL_ptórt:l.. . 
,:. cs~tbo!ecírl:'l. como uo\ up!'a:rc!ho p111tíco; é I Eu nií.o_pos;;o. SP.11hor.~~- cn:np•·r.lteudt:.r que 
'umn. coru1iç:i<~ (!" gfll'antir~ ;). :í~l'd::ttle . rna.s I o hoo.t~ult• deput:1do r10r s_. L>(lut<•. qu_o dccla.
nii.o ue$tM o fll.ctt)_ da \llliol;1.tle oo poder ;. rou's•J!emnl1rnelltlr pe1nnw a C:;m~r.L.C!111! o. 
,·em s1ll'\'plesm('llte \h> 'diver;;illo.ll..>.' <h na.tu.-1 pilcifiCll.<;àotinl•<t silto 1\:itt\ .Jc modo 1\onrOSQ: 
rerzda~ funcçves: e é oonsiJer;1un. t.ambe·n, 

1 

nc•rmalm··út.e leit:i.. ;iiei'o quel>r<l ;!o; pl'incipto 
camo 'd isse .. um:t p:r:.)vidend:~ <"•n oei11 1/a li- iJ:~ atu ... riihdl:l. o ~P.nclo. as;;lm ~vnifl to i f;oit:k 
berdadc ; 1rms uil" exclue ( I 1à.cto d3. existen- Ulllll aspira•:;i.o ;!Cl'rt l •h NUÇ!ii.Q, qu.e ttesse s~n.· 
em do Po.o!ler I'Ublõco COIIlO nm:\ unidade: Olle t i .!(l se rem m:lu ile~f.<t.df). pelo ()l\0 s. Ex. 
!1_- r,t_nl~m uma."pt•t·:>on;\l!tln!le que: tem twn'r':l . prést:\t';). ~ o)sse acro lf:t · p:Hiilit:\~:5o :1. su~ 
que rr:ua e devr~ cump1·!r Sêus u,iu~t"'~. adhcsii.o, _n su:t "ftf»·ocaç.:To i11coml-iciorw.l,~ dou 
( Apoiudo.< .) · · . - patahen:s . .rt:u<lcu oodas àS hoonena;;etl<' a.o 

Ó S - [' . . . .o (}JltltV!O ~~~ttl.([l), 3-I'Jll'C\'Ul\itO. CO!l'\0 ~ i~:>C. -0 
a . '~-'"'~-\ C.\RV.I.T.lrO u;i. um n.p:~rte . seu neto ,<em comli!"ícs ~ld·wn:.~tricçvâ; vJesse 

, O . ~1:-. y,,y,r.,\'!'AJU~ ...:_o Pt·-~í·!enr.e. 1h\ 1!e!Y.'i:c< ~nbsm•e,·cl· mn ·prOjl.'Çtj) e:ll. (}lll:- ·Q -<).Ctn 
J~e~•wlo~!l. :J.li_sum lU t• t:ll»ilOilS<'l.l!!h~"de mot~ll •le·s ~ Ex é n.p pt'O\':l.tlo ·com re.~t'M~ies. ~ndo 
1-a_ .~~~ ~~~~ti;\. <:OI.l'-•lnd? l!''!n .... ~JI<!t;tt~:~~ft,•le llo .. ~_r3l'r~:t,(ll>S ~QUr~lla~ qu.::. ,l):t. ,.!1lúi.hot• iJO;de, en· . 

·prt_nc.lfHO"•.ht h:lr.~t:OlHa· uns p~~:~res . ·e $llP.:t:- -~re;>o1ram nl' ill'l_ni:s':{t.:; ;;~t-;1-lltj:ts cou;•itu<:io-:_ 
ra.~:~:o -~on!ll·e~~o. d_e _s :-.E~:: ~~·t!"IÇ'~~-~, l~o.::_ na~_!- J~ti. n~o ~i~~~r~}l~!lf,igls~ 1_/ -""=· ... >··: 

·l:le, t.~~~~e. -~ ]tOUl~ do P.oil~ f~.uohco · . . . • ·. · J~u. deit1i o COmeÇo -t\este ·debate:\!npreguet -
. o Sr.., ' l:'rtAl\'~l,\; c:u t V:\1.110..;... o i.Jl 'Oj')rÍol:>re· to.:!~- t)S .. e~lurc;o;; . [~<.1,-ra._ ,co'1npl·etu.~1l~!·•j: ... som:·._, 
~tden~j<i; l;pmprehelil!eit·•:;l tte ni(Q pótti:~·:~ii~.- r}(>~~ r ;pa.r:i . v ·gover·no' .. (!o,Sr.,_:Pres.'\);:mô:·•.h . 

. su_mi1· es~~ c:ouipi'l)tiü:<so _p(l;·,1\l<wto is~o. im- j Rartublíca·, ji~ n~· tligo o · ~.tc.-11ce. jut•id;co~.::::: 
-- porca.va um:~ inv:ts<i~ üe 11Vli:5a.:! utwibulçiJes. _.porque · o lll'ojccto ·ueste p..-t:rticltlar "' \Jm;~, . 

. c~'""<"' ·i. :vl . ... ., ~ a.~.... ·. 



Ctmara <100 OeP<Q<IOS - lmP'tHO em 17o0212015 16:21-~na 7 de 22 

266 ANN AES DA CA!'dA.RA 

heresi:\.mas o alc:l.nce mom!, a. moralidade i da am~!stia plcnn. consi~nau:~. no art. 1• do 
d~t€ wo.icct.o , em rebçãu a.o tm~olo ua 1 pl'!ljccto e supp!'iroitla no.s p-Jra~ro.phC'S sall• 
llJU~Lc c.c paz \!eu~\.Jra.•!o c:n Pelota;;! 'sequ~:ne> _pu.t·a os militares. 

N;õo s:io ue~~•wío$ com:ncnt:lrit•s p:tl"<t se I ~:i o :n1~ p;we~e qnc 0.s mil!t:\i'CS que Jigm~•
:>.pauhat· t; qu<\Oto ll:•. je ro:-pu:;.n::ucc no ;:u.:to ! ra:n n:t r~voli.a t\lnhant hoje il! tel"e~se c ele
qu~ o Pt'OJecw euc~na, c., ro:-n ::1c-=-c uo s~- '! m:•ntfls p:tra :~loo:·at'l':n ::. ot•:iom e a. di~:.:: puna 
:;uttlte : o) )!0\"CI''lO u:t !t~ptt:•li<::l. t!'a.;ou C(:;n tiO CX<'I'CÍtO OU da. m·madtt. 
homens v:tl<>nte::;. com d:r:~.d:i:os ~~:n :ll'm:'IS. l'('·: !'e""· • .,,.,.,.c· .,.

1
, •;,10 ~;11 .~,.1·a· ,,1 te111e11t,. <:ebeu thlll(;S·•:-;wm··~co· ·q•teelle·l·lc.:t<·\"ll"l l \ ,,o~u:; '•"'=>':~ :;" ''' · ,J, -·• .J. • 

,0r ~ 1. .,: ::·.' , :·:, , .' 1~ , ·- · : .. •. :" • ~ 1 ',.: . : i nfunohi.t!os. c. $Í e !I c~ tihtpiil:m dl.' pl·<~:::~i~io 
P .... l~~ ll_~c.~l,ulc. o>:;l~:-(,)1!"d 1 ·~·1~.-st.e .luO. i>:t:·a. l'l(•I'O.~ C\llll!nt'tr.iuwnto~ 1lc rnvolt:~._ou 
e d~ pl_opnedn.de. olh:t·~~,• no.o· lh~~:.~umo com-

1 
i·ehe' i i 'lo ••:io sct·li. 0 {\:ct.o .~c um;•. ause1::ci<t 

l)en~·tt·a.o l>le~t·\~ ,,..JJ'·•u'l'' .. cotl't t•Pc'Oil''," e "' ' · •· · 
'· -:' ·. :'·,-.- ~ .,.s "•· · "~"' •cmp '"t"i··f•f.l ·ct·Y'·o··ct1Yoo•·c 1ht·"l"'nb"t'· uepo1s :-te. assun tl~Si:l!'JHaü, ~s ··s~o.s. gue1·ren•o!=, 1 ,~ . . : \~. • . . " ~, ~ :> '~ •• • • ... J. .. .... " 

!>l'c>.tenJom uns que s~·::u,jn.~õi~;:nfos e pro-1 , ,n,t u ,.-ll• .. >. . 
tendcnl Olltl'OS. os se··i,a:'IOS .~,, [JrQl!·Cr.o. re'i'-l o c,ongt•e;;:;:'l C:\re-~a <le CQmpet<:ncla. P:l l'õ\ 
tt•tngir e 1·estrin!."it· C-Jm viola~Jo (ta. CQn-1 prtü~tdic;w clit···ito:; dc.~1 milit.;;l'us. impondo
stitui~:~o. essas "g:l.rant·as cO!Islit.ucioaa.es lhe:> :t:>:>im ,lisí:::·.;a\1:\mentc uma. vert!;:ueir:\ 
que no n,ju:;r.e fo:·an1 estipala•l:.s pl•!na:::; - e a pena. pnr netos de rcbelli:i.<•. Cl que só se pótle 
pet•lldi:J.. é a. \'iol:tçiio. n:~ !i'~ Jo,; . o::ont.!·~ctos e \"Ct·ific:;,u· !'•>r s:!llt·w..-n. na. <>.mformiU.a.cle da 
dos tram:!os ! !c-i anterivr. pelo Po::er .lucicia.rio. 

o Pl'OjN:to e inconsti&ucional.po;-que in\'(ll1C i o l>J\"'iccto cnvol~e tei;.emunllo ddrimen
~tt;;t·ibui.;<io~s elo Por.e;· Judi_ci::.!'io.· Só em Yir- to>o ao p:·esti:!iu dns n•w;\$ in$tiruiçües que o 
tud~ •!e senteuç-:~. des>e ;toder· ~lcl':'io os mi-! Sr. nn.t e-.::h:tl Peixúõ.O <lecl!u>ou cimentadas de 
Jitat·,·s so~r··:t· _ r~tricçõcs ou cerce<J.mento.>

1

. \'el <:O!.n o :;a.u:;uà que se dl'l'r.tlnou! ("lpc<rtcs.) 
em seu~ cbre:tos. - - - -- S. Ex. Je\·c confir.r na forç;l. da sua leal 

O ?n1·h.trol.!nlo não póüe ser- conl"crti<lo em I exee:uc:to pelo Sr. Pru·leute. 
Tribunal deJ~;;ti<:a. porGnca:·:i ~~ahistori<l. A::rot-n. que ~ aclta pre~m.e o iJlu..;tro ge
dru: detl\OCt'i!Cra.-: no mundo. P.lO~lrand() QUi!! nm·a:t eu LCI'Ci ucc;~siflO de l!•tnbl':l.r- Ihe vJ•i
um:~.. dns cn.l!sns de seu de:::a:;:b-e ~m s1do :\ j r:iôe$ d;~ s. Ex. autcrio1·rncntc mar. i restar1as. 
Olnlllpotene:w. dos !':nlamentos. S. Ex. COllfC~SOU de Illaao 0$ de ;dos d:~ oruem 

Desde o di:t em que a convençãv r::-anceza. constit.uciounl do:~ St·s. Floriano Peixoto c 
com·~rteu-~ em Tl'ibuna.l e p1·oferiu c;)ndcm- Deodot·o: S. Ex. conl'~.!~:;uu exorbitancia.:;, al
n:l~;:ics j:t~tic;amlo o~ ;u.lsers:n·ie•s. disse um tentod<Js escu:;<ulu~. Yi0hmcin~. prepotencia.\'1 
csct·iptor motbrno, :HJUc·ll:l. .\sscmblea de- o w> !5citado o Sr. BulltõC!~ ... 
Cl'etou o :'tS$-'I&>iO:ltO lia l'~t'public;t, QUP. dahi o Sit. r.R.\i'\CISCO :\r.BI\C.\!;TRO-Qttal é a. 
Jmt• •lcunte mo,·eu-se como unt c••l"Jl'' in:1.ui- autoridade do St•- JJulhlies '{ 
mnllo ou mot·to. impellido velas ond;\s .!o mn.r 
l'C\"olto •.h~ paixücs :l.tú ser cli 1uin:cd:~! O SR. V.\.T.LMI.'.l~Es-E' t~o boa. comü o. do 

. (lfi< '!l>m·tc.~.) · Sr. <iliccrio ou tt 1.lu V. Ex. 
· Tc•dt'l. :1. Camar:t conhece a. laistorh~ ele O Sr... l~nAl\CJSC:O Ar.~~KC.\.StRo-E' t(l.lvez o 

Fl':tnç:'l., n.:; opiniões m:u1ifest.1.da:.; por sect.n·ios }:nlJ:<. 
d:~ tlcmoct·.'lcio.L rr:tne<>7.3, :·epulJlit<l.nos incon- o Sr:.. VA r.r.,\ D:u~e;;-Se n.1tri lw. algum 
t<::st<weis. a.fil.t•rnanüo fJ\!e :~ eans:t p!"i:H:ip:\l p:rpn ó v. Ex: .. quo lli"to con:Wnte contestações.
clos de:Sltsf.res d:l. Rcpuhlic:\ em · 1-'r·:nl(':\ r.em 11'l'(iCI'tli1 ·.<t' ""t,•o.< (.wr•;·lcs .;·r11 r~ o ..,,·,~elo!' c o 
sido SeiCtpJ·e :1.omnipotencia dos Plll'l:lmerJto,;. Sr. ~tlenca><ll'tt.) - · 

E' POL' :$;;o que. c.>luqu;mto cki..~t•<v n.:.vo P<Jrc1ue o Jli)IJr<:) deputado não ha. de trilln-
olc;;ej<ln~o n. con;;o!id~~;~o •la!' inotitlli<;•";es •lo l.:~t· :'ls minha .. -; upi uitic~ o mesmo re.<speito ([UC 
meu p:uz. porque: nao quHü Y<:!-o pr~:L rl:1 <'tt tril!t:to ús ma$ e :~ su:~. oeSi!O<L? (H<< um 
anarcl!ht. cujo result;,t<!_o sel'i:\ o C>ph:te:ela· a1)1r,·/c t/() S;·, McncMtr(), ;·isÔ.) . 
mPnll.•. •·hnm.o a._atten~'!lt<.l ela C:~.ma1-:l. p:Lr:\ ;t C. ,. . • S ... ,..1. · B 11- - 11• irr<:gulal'idade ou nttetltWJO consti~ot<:ion:\l _ , ... ~-<J~~ ! ... t7.1:l., 0~ r::;. ": '.C?n,o e u tuc: ~s 

_ que e:woh·e (' p:-ojecto.itH_::L~!indo:lt~rtbui<,:iies (c:;..,'l~a.n <l? plot.o q_u~ .~t-1 00• ,?S auc~c~.sso .• :: 
,!o Po·!er .Tudiciar:o. cet•ceaud,) ::.os amnh-:tia- ~~~- ~~-- Prudeme eõ:\n,er;un ÍÍ>l':l. .a. Co.ns ... 

,_ r!os Ji!·eitg:~. gue sõ pode1.:ia.C!! S?~'J>&ej~E~~~e~ 1-~~~:~0-... . .·. _ . 
po1· , sentenc:••-· elo Poder .Jnd:ciario. ec.;no lllt 

1 

Amoo~. :tlem tlc outros a.lf.ént.lelo~:- ~egt~l~.-2 
~ , cabalmeutc c!emonstra.do I>elo mcn illUii!-l'a.tlo r:lm •1u•~~ni.e •s se:;sões p:~1·1amen..:u·e,;, n:n> 

·- J:. ·collega. digno ucput.as.:o por ·?.!in:~-;,-.ó · Sr. ::en•J:> nec~SS:~t·i:.~ J'~Cól'd:w :i. C1.!:l:J:I':l. os :ltU'.n: .. 
Fl'<ulci~co Vt:i:;:~.. ( rlJ••ir,tl:,.<.) l t.1Ü<•~ c~ntt·a. :• t:l>;>t"<iartc. cout:·:~. n. tortun:~ 

Nilo p(l.:;s:o <:o~pt·chent!<:r os inronvcnicn~es JllllJlic.'\. e yri\":\!l:\ e c:,ntl'a nd'\, o:; qn~c:-
t!Ui! $C 1.~'111 :n'Slg"ll(l.ladl) (.'01110 CO!I<;{'(!l!CIV;HIS IJ):!o~ C~t'l. !. !llll;:.;•;t C:\Jlt'llt~OII, • 
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E;; i ~. mcqn:1. r-:.m:ll'>l. niio pó:! c (~ne;· u tn: Sem qum·er as hunr:c~ de pwphe ut, Se
~rande C:l'itne, um Ci'itnC impe!'(\.c:cvel. il.qut>l· i!lltl!'e:>, eu petWJ r·oli.et afli l' In<Ll' (apm·tes ) (jtla : 
les q11e empun!mt·arn as <tl'lll<lS p:tr·:t <letesa Eito tC>l'H!lOS :• repetíç,J.o de l'CYolta:;, que n:lv 
<1:•~ g:n·:1n~ins e liherila<.les cu!l.> ti tucio rm.:::s tr.l'G~nos mais esqtmtlra revoltada. mm moY i · 
tLv~:.w. l·':·tt~·i :., e ll~ts quae!5 goz:imo~ ·duru.r:te ..rr.enr,r; federttti~t~. no IUo Gt:.:tll lle do Sal; ~ 
Hiiü !UCHOS 1le 50 o.rdws~ (.lpa;·~~J..::.) i_::;to1 !:ir. rn·esid.en~e, pOP(jUO r,l·;t:eillO~ i\ piení-

0. St· ''t· \~·,.. c, .. ,,\'. tro-"1-'iilt a·),-;,,,, 0. tude das garant!a.s consrítu()iün3es. :• e1i';:;-
c , • • •• "·"' '-'" " · " , ~o ........ , r . ' ·• t • I •. .. - 1 

p:l.~':1.(r::~·::<·t~Ist~;~ren1 opJdce. c.n-lcaCLc ~ e ~.O< os o~ tn~·e tr..o."'; nao . J ~t_;;_o-
1 • • vo algum qne se rcvolr.a quando e 1d 1z. 

O ~~~- -,, Ar.T.,JHr:;;~-0 né•Ul'l' lW}lUL~.lb qun.ntlo umreg:imen d.e legalio.iatlc lhe l>~'' 'i ;"r-
lK1'1H~ ~~A-t CJUC: eu l)t'03 1gil. eloua o exercleiu pltH:o de ~eus dir ei u.::::; ; 

Ósr . Prndunte d<J Mnrnes não pó(lc ,[~ixm•l q~Hu~d.i) é livre, entlm . (.AJ;oia.tlv.,.) 
de itl~jlil·a;· ao ltonmdo genet·:!l u n. Ca.rn;;.;•;t Sr-. pre~i·tentc, C ll dir ei a Cam:t>:>rt que n:io 
pll'li!:l. •~onli:tnç::t: élle li.• i euUohcn·;Hll'lr :io lwn- i vejo motivos,Jei~"!i,; do:> factos a qLu: :•<.:al.J • Ül' · 
!':u!o gl'ntrul nu. IJl'Op:tg:attda republicam tle I ~.lludi'i'. niT.o vc.io :nor.ivo;; Mm ne:·~c2si d ad.o 
~- c.?.1.nlo. ! ,;e puniçiJc~: n.c''''e:>~~~:d..:Jque :Lfi nélle;; que em-

n1·a. quando s. Ex:. c outro.; memhros dt) i pun~w.ram ''··'~ o:•rmDs .F~ ~:e :wham a~rozment\~ 
seu pDrLitlo conf"es~;·m Je vhno c':):::,; l'XOl·bi- : puntdos ! 
ti\nchs e ... ('~tupçndos ai,tentados, digo .eu:. i Sim. Sr. presi·1~me, n. S)J<t pn:~kãq ú a pl.l
;,;, E:c rr:lu tem direito de · tleixn.r de con \' Ü' 1 nlç:Io d;t de1·ruta; é a r u i na :to )J;.Lêl':' imonio. ê 
fJLl(\ "~ ino;titl:i•.;;)es ri•ptlhiican:Ls, man~j<Ltlas! o lar de~~;wto pelo de8oppar~cimeJto do p~te. 
pato ))t· . Pr·uuonte de Moraes. nã.o p•·deriio! do irm::i.o. do a:tJi;Fl. dos :~ll JCI~ quf\ et·:m1 ·o 
lll'OYo~ar novos mov'nMnios; llorqne n:"iopóJe 1 penho1· d:1 feLi<:i(lade do!nt:·Stic<~ c dl;) g:oria:: 
:<uppor·. n:io púde acl!llittir :~ )i:V]lothese de p~1<l. a Patria : 

. exrH"biln.udu:< ::;emé.lltontes p_or-p~rtc ·· tk';;~~le·l · N~(1 nc"~s~ó~ éoriipr~:JeÚder cme ·!1:1j:\ puri i"ção 
J.!lt !l!Hl ~·:;pre_sHm.antL~ tlo . pr1nt1pw l'C' pultllt~-~ n~~ts ;.!rl\vc. mais doloros:1.nkm mai > at1·oz do 
':o:_:>._ Lx, ~ao p<ldé :~.t·rcl;:1.t<l1' ao, ~cu }tom·:tdo qne cst:t : :c -por· Ü:iO ni!.rJ pos>G a.l1]l1:tudit· o 
··;111 !:err:uwu. ao St• .. Pl'llll ~ nte y~ ~1orues, :~ nuiH·e tle~puL:tlk:'qnan<io . rccus<tnd~ · :;.o St:.Pn!si· 
g.ut·m r_!t, ;;•:r oThr.~>ylmlo braz:lt:H'fl ! . I 11entc d:. R!:publi r;;:. ' '· a mnistia. :;.mplo. in:;e;_·t:t 

Si cn liÕ.O fos st' mia.:i:·o. sentiria niio túl' n. no seu :tjusr.c ou t.;·utario J.e p<>z. neg:1.-11tc <L 
lHmJ•:t ·'~ LC!' lJ;lSCillv em S. p,.\tlo. pera. dcs-~ gloria de demon>r.r u.r que as instituh.;l•es l'e· 
vatwceJ'·I1H.~ .. t.le .u_m t_?-l l 'a.tt·ieio: m:t~ tliiO publie:u_ms p.··.uclll ub1•i;;:w t?do~ \IS .Imzi leir~:'S. 
te" !to a muno r <1tltJI"t:h<a.i.le em affirm~r q U<; o lll'O~Cll'Ctana.ndo-lhê8 :1 p!emwr:<: •i e gara.JJtJa :-> 
S1·. i'rndctJl.c tlc )[OrM:s lllt:tecc que Yntcmo~ ú virh, i:. ltb"rtl!l.,~e e <\1) pu.tl'i r•::.,nit>. c tox--
""''.Jr:t }_ <tl' .• llli~l~i:.L plena. p<tl':l. qul" ~. E:t ..•. lrJaud·o· lima r.·e;~ti:~a(l e <t p:l.Zver.·J:alc ~ ~· ·~. '~ .l>t1 Z 
no·ro ! l1r:1.:~-ybulo. depoi;; das tn:>.nnLts so- rc:tl. :~ po.z c:ltrJ~tt~. a p:>.: que Ullt ut;~. nesr,;> 
J1'l'ir1ns. fllli.:r'tça · ~ torios n plenitnde dots ga- mesma Camal'::t. d e lini u Gabriel ltoLid~ues 
r;t.l tti;).s oon:;titucion:t,e~ . não :pet·mitti ndo rjt:c 1 rios :-ct.ntos. mn;1. d?.S m:üorc;: glorias p;n·la· 
:tlguem ~rja. inquier~ttlo p:w actos de~e tris- 1 ment.aTe;:;_d v ~eu Ll;lmpo. Dizi:t e!le: 
t i:;,;::l'Hl lJel'ÍOdü de 15 . de novemul"O ;ttl~ i <' J::' (, soce:;o. n tr'é!W}t~iilidrr•l , · . q uc 'I."C_"t:lt.'\ 
ltoJ.e . . , _ .· . · •dac1.a·tez(l. que Gmtu t :!n tem d:t plell tt,urlr: 

0o,nstr•el'? s, .. I~X- 1 por sua. P''?OHbde, };Or d:ts g-arantia.~ de ~en~ rlil'CiLOs. c tl a n.n~enei~t 
~ua teal.tl~ct<:, tLlg·n9,t.C se llte con1~:1r .·.n t:-tJ'OÜL de t·:iilc:ol·e;: ao~ cor:;c,;lk!s de i t•mãos ' ,, 
de en,;ma.l·. consolJnéU' us nov;~s rnstHUlÇÕil~. 

· · • 1 · · Tenho C(lric !:..!idn. (Jli_t!'to !J,·· ·~Jl . 1;1 :!;'! ,í lJ ,.;m ; l,'i:pJ_'c_s~n t :t:-.:..w :t P.:•pel llt: T J_r;:tsynulo, "UC, · ,, t · "L (i - On~ ~lõr ({COI.'_ l'cJ:.-ir~wn t ft.tf.tJ 1-~ot · t ;;,ri ~ ·i.· ~ ~l.~ r~ f,l,A i.i.l'pl.ll~ ua:; ·yr:LO LIJ\1$ que \"ÍCGIIJ\i\l'<~ffi SU;1. .c 
P<ttría. <t Gr·céia, inau;.rurou uma época. de ;·,;,~ r!;•;,ulado.< • ), 
lib(•rdatk:: hn•:•at11Jo sobre o pa!'lsatlo um Yé·o 
e,:v<·~so, pttiJiie:tndu :d e\ tlaamnio>t.ia. veú<~n·'o O §>!-. ~.iC.houn:lz a:::a.•.'=~ ] ·e:n11t.i-

. per .>•Jgui~::to por 'teto., pM=s;~<lós . • Sr. pr·esident.e. p~tli:t p:J.Jan;t pnra a.pre~en -
.· O nobl'('!_tkputatlo p<)r S. Pauio,nrí.0 àe.~·e tm· .. uc p!•ojc:cto em· Ll iscus~iio um:L ernenda,qu o 

conec>t't'rl' p:tl"<l. que níí.o p1·oduz:~ tdos l)~ .Íl.llgo indispens:nel p:tm bo:t execu'.:ão do pt·o· 
seus efreitos o ·~on1promi~so t ornad,) pelo j ec1.o . quando co:n·crtido em lei . . 

·:St·. Pr~~i<lente ·dn. Re_pU:blim~, pelo:~jldE' ou Vimo:>, Sr. presidente, [j llC o anno pas~n.rln 
c_on vemo dq" P'"iot<1S, lie_gar;Lntir ;t(l;\ fecier<t - Y9tOU;Se 'nCS1;:o .. Çé\ma,ra ·.·.un projecto ue lei . 

'!1~t..ts : c :, ~,· :·~.Qú.oso.s -'rebe ldes ,a,·:p1enitud:~ .•lá:,; que lll:Hl!ltl.Y:J. 'J :Ir·ex:\rn es :tos:u.lt11linos ila · :Es, .:· 
garunti ;.:s C•JUstitucion:J.es (a.pO:atf,.,') , ó.quc co!tL ~lilitar. a Rquetle.~ alumnos q\: e tinh~m 
q~1e1: rhzel' urna. P.:tril!. l i n e qtie elle;:j:i; t i.;. I delim<Hdo n g-o.-e:•nu du l'antt~ a- re~·n lr.-t· ·rH' G 
Huam_ ttllcf'" da R<!lHtiJ! icn . 'llle nã" pú(~C"t<·r~· de >lHemhro: (~ •. S:·. !Jre,;idc.;nt, ·.' p<"! : r; ue e~s c o::c. 
~:.1n_d ? s:t!~lo I~a.c~_:.L._._'HlC a tenl_1 ;u_nos li be~ · l·rTl)_ n.". _ J)J~cdectq nfLo .es_t.:\Ya ef.1nxen~e nt~wcl~w c!~l.l'~) o 
!,.·lpo,ari<J,. ) · · ., · · · · l:tY••r fC)i tot·n::tll• t•o:tt>ns;vo :w~· :tl u m ~!.o.< <1 · ~ 
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E$col:1. N;tYal que se tinh:\m rc,·oltatlo t'OlÜ!'a.'l me-nto. os interc~s:wos leYant~m :~<t_ue>tiio; c 
a nnlem leg:tl. qut.ll s:.J:e si o poder oompetcnto nao lemo-

:-.:~st:~s con~li~úes .. S1·. p!'\:si:_i.,JHe. ]l<~l':\ que t<l.r:L con1lictu o :1. lei 11ii.u 1ic:n-.i. inul.ills:lua? 
:\ le1. ~a :lmi:!S\1~- ~e.IB- CJnvementc.:neme _ex- E l'<tt•11 mai;. clarc7.:~ 1e1·ei ;1 J.i.sposiç,ão a 
~tJC.t .. n: p.1.1,1 e\ 1tar que clla tCI!l.a um ,~n-1 ouc se rcrc1·e a. emenda: ' 
ttcl•' tlilt• ·l'ente dnquclle qnC' n,1;: te~:w;:; em 1 

vi$Ul:· ó ft\ le:: ,·cnho ap1'<'>cnwr cs•:l ~mendrt.. «Dc·c1·er.o 11 . 155, tlC 9 de ab1'il de 184~. 
ext>hc:tuuo complett1nwu;~ ú c:tl:<f'l ~que. na.- Hei po1· l1e-1n decl:ll'al' que o;; ruilitares 
turnlmeme, evttax·n fm.m·<•S coníhcLos qu(~ a.mni~1iadt1:< nii. r.eem d1 rei tn :1" pn;talllOUto 
:pon·emurn. pos::um Hl;;;:crir·. de soldo pc·lo t~mpo t1 tl~ l'st.ivcti'rn :'I.Usdnte$ 

Ante~. pot•ém. de cutr:1r nesta. juslitlc-ução, do scc·\'i~:o 110l' t;t'illle politico.cl)mpetint!o·fh~s 
o1 e':~ Jllr.t'l' l\111~. olt'cl;~l'>\I;ÍiO. :'ÓilHHolf: tio$· lo O :Ih< f! !li que ~e llae~ Ce~ Clfc· 

)1;1o det~udo e nem d;•{entlerei :L nmuist.'a .. cf.iv:~ a. a11tni,:t!a .. cori'IO .i:'L foi dP~Iarndo pel11s 
porque• $On contl'a.::io a eita em doutrina. não n~;;olu•;õcs· de t:On~ult:L< clfl 6 do outubro de 
:\ttaco ue.m liLIIl• conti':L.porque :t amnisi.i<t em lí'i:i'> e de i' de ngo:<to d~ 1:)41, nem os ~e>er· 
Dú~~u pa1z exi>~e de .racw. . . !1 o'!'o~ pel'l!cado~; ua !út·ma que pa.rcce ao 

Pcn::anu•l :t·SIIll fm CJ uc la oH tem votf::J con.: Con::l·l!Jo. 
tm .o :Lrt. l",vot.aa~tlu nurnlmtln:entecm fa.vol'l P·•l·•ct·o ·'o 1~- d'· la.t!CÍJ'O 9 de -~b"il •le 
do " , .. lesth at•ti"' pot· te· · ·do ·~·e'lo n· • •· " ' 1u ' · · . • • 

" - l ç • o 0 • l - 1 \a. ll .I I" ,., .,,. -·~ lndepft·t·'ellCla. ·•o ll:Upct'lO -Com 
vot.a~ao U\1 :ll'Ug'O. . u.:-· -. u.. ... u \4 •• ; ' 

sr. 'Jt•esidemt:. 1 J:lt'tl ami·~o , •hefe poli- a .ubrH•n. d~ S . ?.L o Jmpet':tdor .- JoM.: Clo· 
. • ~ .., c" 11CII't.: JJercn·ct » 

tlCO. o SL·. Franctsco Glice1·io. depois l'<'pre. 1 
• • 

sent:tme de ::;. P;nJlo e leoclt?,. da maiori<'l. S1·. presidente. OU\'Í dizer hoje n:~. t:·ibnna 
c.!e:>l:l. C.llllõlra. qu:~ndtl :~\li Ou sou1e a emend:~. da. C::mar:~. que o ]JI'Ojectco em di$CUSSão lm· 
:\prest>nt:vla p<>l•l Sr. ueput:ttlo por Pern::1.m-_ punha n.os ofllciaes amni;;tiados uma. pcnali
buco. o Sr. i\1E'd~~ e .'\lltuquerque. disse dade. 
que <'l'Sl f::111enda er:1. •Jispeo:>a.Yel p:>~quej:'L ~tio :;ou proli$:>ional na questão, mas com 
existi:L uma di~po$i<;lo de lei que regulasa t\ o pouco conhecimento quo tooho niio vejo 
mr~.~eri:~.. . un•le ~t:i e>~:\ penalidatk o que ,:e quer é 

EH.a cJi>pO$iç:io, Sr. presi\lente. a que o qur1 os otficinc:; fJUC ficam em d lsponibiltd:J.tle 
n<Jbr<" .lepu~;ldO ~ reícrin. f,•i con~:go:v!a no tii')UChl retluzhlos ~~ ~ ~oldo simples. 
:wt.. li dv úecl'eto n. ~6::;, de 10 ur jaueiro E~ta :;itua~·:io niio é espl'cial pa1·:• o:: offi. 
de: 184::. eiat.,; l'e::,·oJU~(rS :lltl11i$tiaJiu~; i: a. si tu~<;ão 

i·:~tc ntli;;l) JICI'Ion~ à~ in~trt1r.;,:i.e:> que c•" que ficnm \•S offi<:i:\es que P<'l' .;un:> •On
l•:liX:Il·:tm t'Om o t·~r\'rit!o .lec:t-er.•'· hiH.I'Uc\:•~e:; I ditõc;s •I e iucapachlade \)81•~ o ~cr·,·i('O milil..:tr 
que rc>;:ul:\l'am o rnotJ,·, do tli,;triLuil• o~ vcn- não i>'•tfcm oonth:u:n· <:m a.cr.iv:datle. N~o 
cimen 1o~ ruilit:u·c,; . vt-jo. po:s.n:\ c.li~pc.,iciio rio projccto umu. ~cn· 

~la;:, Sr·. ;n···~idcutc. I'Stas in;:tt·u~t:<ics fi1-' t<'n(':t <•n nm:t llOII:Ltir!auc. I~ <~inda ruai~ . o 
r:11n l'e\·og;tda~ r.iio ~,·, r>ckll!ecrch' n: :! • w:,, ! otlicial que. por mo ti ru ele tli•. • IC!$ti:~. ~ reco· 
·~c ::1 tlt· !l.:I'CI'<:it·o \le J,.;;;j, como pelas ll!;?ll'U·IIhidu _. U!ll hosplwl militar, nüc• tic:~ Cl'lm o 
cCõl>s que !iJ1<Lllt puhli.:a .. Ja,; per.-. :0:1•. mini~- solrtr inte: . .'T~I. m:•s co1n met:l'll\ do sol elo. 
tl'<• Alfl·eJo Ch:l\'es. :•~ quac~ nf1o cl)otcem I O ofT!ci:LI nt li11ÍStiarlo qltC V\llta ]1<11':1. as fi· 
twnh u mn. dispu:;!ç.fw l'<::1a~í y;~, a.ll~ utJlciacs I eira~ onde n:1o p(ulll pre~!IJ.l' nc>nhum ~Cl''·içQ. 
am nis;.i:Hios . · I fic.t com o soldo. ll ainda. se ttclt:l ].louco. e se 

NI).S 111!ima:; insi.rucções qucre.zulam ~ dis· 11 considera. i;::so um:i JlCnnlidude: · 
tl'llJu I~·lto dos \'CncinJen to~ mliità':·cs publica.· . De\·u d<.:d:L l'<l l ' q ut:1 os vfll<:iaes com I ic(mça. 
thts Jlelo governo prt:\'i,;c.rio. tambem foi ll'o;,ristr:t'l:L que , ·ffic:iaes que te<lm e:n· 
Eolimiuaclt\ :t mesrnn. úispo~i<';iio: pt·ego:: cxtrauhus ao :'-lini:>terio à•~ Guena.. 

J~· Yerclade que o art.. l l da ci•.au:~ lei de. nào contam tempo; C<.'lno.pols. mamlar coutar 
IS4.3. 1'4ol<ll'~·SC :i.s o.iu:~.s J·c~oluçiie,; do Conselho! t~:~mpo :1 offid:us que, de dil'eir.o ~de 13.c:to. 
Suptemo. que tra.tou do a~sumpto: uma. de i não :;ão mais officiaes,visto que commettet•am 
6 de jn.neiro d~ 1835 e outra. de "i de agosto . o e1·ime que na \'itln. nl llltnr é o mal.s lledl
c.lo lS<tl. [c·ndo o cl:l. des&rç:i.ot Mandar coutat• o tempo 

EstaS du:I.S resolu:;ões for-,\m' pa blic;\da.s :~ es~es olliciM:s j;i.. não é dar· lhes a :;r:.~<;.l da. 
pehl dec1·eto n. 155, de 9 de abril d~ 1·42. l amni:;tia. ~ da.l'·lhes um premio. pois que o 

Como h:1 olh·el'~a.:<. disposições que _:;e r<.:- tempo dell~s. do dit·ett<> e de f:Leto: não dere 
• fel'cm a e:itâscdüa.S;:l~Sc.lut;õe!i e O:is.~.no"as--in: ~er con~.<ulo·aesde·G de Sl!tetnt..ro at~ o dia em· 

st1·uct<>es que l'(>:;ularu o modo de distribuit· . que sa ap1·e:entarcm. 
Ob ,·enclntento.~ •'os milita.J~. niio <:t>n.;igna.m Hn a.inda. •in1:1. vutrt~ di!U<'uiJa..le pa.."':l. con
esb rllsp~~ição. ha. um artiga rr.ro;puorio lle t.al'·;.L'-Ihes o tempo tlur:mte u pe;·ioui.i da re· 
todas as disposiçves em contrario, e de sup~ volta, porque ne:;:;e periooo o teiOpo c eon
pol' <r uc, votnQ.a n lei selll ~te esclareeF ta.J.o p::lu uovt'o.Entü.o,per;;unto eu: como se 
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lh~;; <leve cor.b:t· c~~ tcmlí0'1 So·ú. um tempo 
l':Jnjlbi üU reJo dobrO'! 

0 ::'R . FUA;:>;Cl>CO GLJCI'm.to-Simp!cs. n;~ r. u· 
mlmm te. 

O SR. THo)IAz C.-\ VALCA:"TI-~·!a í'S n lei n:vJn 
ui r.. 

::;r. prc>.si•lcnr.c .. :1 cl)ní;:!-'~m de tempo dn 
nwwa. r,,,·oit.• é na min i!~ opiníã,o \LUI prc-
min. c .;.c: te p<·<'mio ,: inde1·ido . 

r.imita.n:ir>-rne. Sr. prr!,idP.ot.c. :t <>.<;! :! !: con· 
~!der.u;·1ié.-;. pe•:-•-' .--~ Cauutra qnc acc:e:te o P:l.· 
t'3f-'1~p !to ~td r.lith·o. l"J:·quP clle. !ou~e .:c vir 
rertu!'\nr a •' nlem estabelecida pelo projccto 
k:l'l. :1. clo.re7,a e evit a. qt:e hnjn.m du>id:H !"a· 
;,;u·:L~. t'Onnicto>' ou ' niei'pl·~;t.'\(;l-e~ du lei$, 
CL•ffi<' Li >e.mus de far.:'r o anuo pass:~do . 

:\!:!.orlo il. ~le...<:a :1. r:ii n\1:1. emcmln. 
Teoh'l conclui•!o. (Jf<t:to um~.) 
E' lid:t, a11ÕiÜda e- rw>sGurn ih:::CU!'s:tO ;1 :<c· 

guio te 

Em~;tdtt oo p;·r1ccco ~~ - - 20-1.-1. ele 1S!IJ 

~:~ . . ".Os fnnccionnrio~ ciYi>e m11!t..'\.l'P.S r.or,n
pl·elwnll ídos tw::~:~. n.mnistin. fi~m M1kito1t ú 
[\j,•po.•S[<:flO dO decret o n. ]55, c\C 9 de ;\~O~r.1J 
de 184:!.· e ti ::L" eontarão . tempo pn.rn dff- ito 
t\lgum. du1·aute o :pt'ri(JL!o que; cstl·:crem nu· 
~entC5 de ::;u:l;; funcç.~oes . 

S. lL-~aht das s<>s~c>. 10 de oulu1Jrv de 
IS;.-;;,-T/•om(,.:: Cm:a!cw<ti. 

O !!iõ:;.-. D i.un l~tH';H•- (lt~tr d:,;
ct!I'.'O tlc:':r:a d.: - .<c;· jWI'Jlirr::l/o, t,•;zclr, .<iria cm
t, ·r~'l!C em tc.1lJJ() ' lO o1·rcdr.r.) 

!'-OI' cvm;illcrllllO pl!:·tenee11 t(-;). t:nii'io. :.cJ·c:·:irA 
que~ :;1m). esLc o 1nais s:~!i"rtt\', por· i:;so que 
~~~ trar~c de um mrna l cl~ ~s l.!'tV!:l. de fc,:To 
(\CC COOSit\C!';ldo,como tlev.;, de :<Ct•, trnn~n 1]1). 
1Cstra.•.l:l. ile ferro Gent~·u i . 1kn~ sel' cou•r.ruiuo 
pcht t; n iiin. ' 

.O omdo1.· .-erl'(lit::t que ~i :1. illustm rla Com. 
n1i o.~;:i,) cl_e Viaç·ií.o tive;;~e d:1/o p:~l'l::cer ~obre 
esLe proJe<.:to ... 

O ~K - Bt;E::-;o IJ:': An:•IUD.\- V . Ex. I'SI.:i. 
dt:>cutindo o pJ'í>jecto :>em ao 11\C:tC'S ~·· lido 
o pan~\,.>er áa co~t.mi:::sào . 

Si o lesse. n:io :trg11me:tt..1.ri:t a..<;sim. 
O Srt. L1:-:s DF: y _,;:C(Ixc;-:u.os-F.<:t:"L ~('r: o 

elo qaepor a na. i;; il lnsT,m•!a q ue sc>Ja :~ !•e<lac~;iQ 
uC. r:tr2<:~l' . lliiO se;·;·~ C:Lj!:'.z ue ;\:WUI!al' :l.S 
conslu\'r>tçC.e~ que o ur:~.· ~o•· C$i.à fa.zcnt.!o sobre 
o ptoj 1~: lo . • 

De fitctQ. quem conhece a. :i.rca eomnrehcn
cllol;~ miL1'(' :t estr:J.da de: ferl'o e o p:>n·~.., onrle 
se pt'ctendc e;;ta~icce:· 3. E,;ttu;-.iio n ... !Ih:~, ,1o 
Gover!Wdor. Yê que n~o e com este rnrnr.d ele 
Sn:popcmh:~ :'L·l<Wib ilha qu(: se Yiío Pl'CCn· 
chet· os tlns que se a(!t:·m:• :\tt.i:'lgit· . 

· Ot!l.r iL cou~;1 parn. o. qual b oi•il··.lcir C'IJ.-ún:l ~.
al.tcn ~fí.tl rlo illustrc rei:•Lor, 1J.c:·r:dit:l.tltl•> qllll 
com l'lh ~e 11;·eenelte :1, htcUn:J.. de rtue se l'e· 
~ente :t. I'Si.l':td: t de !'erro. é · t i ni~Ihor~me nto 
,:,~~ CIJIIlli;;fJCs da E~trad-• • ~(: Ferro do l~ iü rio 
OuN. p·tr~ cuj,_, tnP.H I Ol':~:;;enr.o o gov<!rno 
•le\·e pedir :t vcrbn. !le<>e;;;;n· ill. ao Con!!t·es~o . 
O•m a con~·tl't:c.;ii.Q dr: um rarn:1.1 néssa es
r.r:tda. ; :uis(;tzi•flt!O ~;;im ~" rcclama~c5 d~ 
pGJH IIa~·;i.o PXti:II:'Í$si na:l. tl:l q ucll:t r!'giiill. a. 
l)>llllll i.os.io de Ob:~1." f'ubiic~L'I J ot.·u·ia r• t(O· 
\"0l't\0 t'Oll\ l!lll:l. r.:.nw··~ :l rcn•ta Íllt'xgo ta.ve\. 

O $1~. RrP. :OO:•' ne .-\Xll!~ADA-Si Y. Ex. lesse 
o l!õõr•. Li:n;:.: de "~l:u .. cr•:7("'('13os- ttm outro,pnt·e<·er_ Jn.oJo · pela. Cr>lllllli!'.-.:io ele 

:-ao ve 111 éli~cul.ir u p :'(l)e>'tl! n. ~~ 1:!. pols ,i:"~ OIJl':.~s Puulic:s~. v<>:·!:~ que E$t:~ qul'stào llo'\ 
tcrn ~ido cite -lar~nrom.e ui :scuti.fo n<'sta C.L· 1\:;.tc-adfo tl<' Ferrv do Rio tio Ouro foi lon~n
mat-a. nem t::.ml>on:·o ilatn.:;ar· si é d:\ compo- mente e::r.adttd~t.-
tcnci:l tliJ conselho ou Üõl. :vll!nicip:di•l:Lt\é a. O Sr.. LlXSDE \~Asco:-.cEr.r.os-f.,;t!JTH!. muito 
t;on~..~ss"io dtt. cst:~tda de C.~rt•o <>m quc~t:1o: tllt'.'it• iss(l, I>Ols rf:à ;~ o ani m:~o n detctt,ler as 
m::b unicn.mente ju!\t.ificar o ~ett Yot11 contra.. idc~s qn~ . cstit :rpt•r:oentan•io e a nppellar 
:ttlvo"'ando por este me<lo O$ · intcrc~~c:> da paro. õ ptltrioüsmo d<1 Ct\mau. p:J.rn. qne ne· 
Uniii.~. caja:::rend:1:Sjá por dmna.ís dl:J!inuid~s ~ue 0 seu votoa. este pro.i<'~.:to, por·que a :.tppro· 
·pt•e:ión.teinciutc,sel·o-lJi:io de íutnro mlll to m:~as vnç5:o rlelle será m:tis uma san~ri:1. dada. l\0S 
e:o:n C$

1.a eoncessiia. . · cort·e~ d:. G'niiio . ,j:, tão dep::wpcml\os. que o 
~fto <:omt•rehcadc •~ COilfus::to que notu. oradC'r nii.o sabe on•le 111ai~ poJerfL~ f:ncon

sobre e:::te u.<:slu npto. niz conft;Sà() }lorque. t l'ar l'€C1.trsos para as nece~:>itl:1.·ies de r1ue:· 
discntP.-se. riqui jii. em3• 'âisci1ssão a couce~s:I.o tanto se . l't'->~Jltem e que todos-os .dias ;IU
de$si~ · estrada; o :\Iuriicipn.lidade. vor $LI:\ grni;.'ntani. · 
,_-cz, d.i>cuto t:tmhimi etri 3· •Ji.;CllSliào :une.~ ma T con (·'d (ll ·, · ) 

· conet~to~ c em um··credito pedi•lOl"'ll'~ me- ~m. c l .. _o~ _ ~ •. ~'~·o :vent. . .. 
lhor:maer.to:o •'a.es~.d;vle fer ro. re acll:rcon· :ilhnguc:>m _ID1'.1s pe<_!md•J :~ pal::tvr:l.. e encol'"" 

- :: S\1!0:1/~:~o \'et·l:ia:: p~t;á.~~· lUe,sr!rv · r:J.tnn.J·. ·· · · ·r~vJ:.~ :~._ rli.~n~;;;ío :~.::~'~iadr: a ..-?ta.ciiõ:- · ·-. 
· Q;·a, c11mpr~hende·~e bem que o r~ulta<lo ·- E ~Olll de<J:tt_e_ cncerraun. .:_: dt~u:;sao unJca. 

Ji,.:t.() pôde ser: _coHOC..?.l' o goremo :m;u.s ta1_;le. rlo !>:u·ecer. n •. !~'LB. ~-eJ80;;. !ivlm :• a ~m~:11la . 
em set·io3 emb:1.raços pal'il_rcso!Tel' n qnesta~- lllrc,·~td:J. peto·: Sr. _ :-i1lo PL~,1,;1h;~ :r.l.l p_rCtJ_çst_Q ___ -· 

Si, p>1·em. em qualquer hypothe:>e. o .u_a- 11. lo~ A. d~stc :tn~lo. em 2• _da~!!S<;so, n.u:=--
reito de legisla._l~ - sobro viaÇw ut•ban\); poae gmentando · os xeacuncntos dos JUIZ~ sccc1-

:! 
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ona<>5. ~cus substitutc,s e prO'.:nr:>.doras secci-1 aos comp:'\lmissos que jú. temos. tanto m·.is 
Oll<les. I que c n·eeemo~ ver um meio ue a.rmnjar 

~· ::.n:mr.ciad::~. a. 2· discussão do prJj('cr.o renrla pam a &-tL·ada. de Fer!'O c];~.. B.1.lli,1. ;i 
· · n. 9:: A, de 1S~5. a.u tori::;<int.!o o Poder E:.:· .Joazeiro. que é um elos rn~üllril::; caacro:> do 

eeuti\·o a man\lur cons::.ruir Ulll I;~ma.l,lo Ot'(<\1lle~1to u;•. Vio.<;iio. ( .-lJloiCtclos ; h·Gc.tm·s•: 
pt•olon:;:•ll!ento :'~ es;1·atla de l~r;·o C.::t ·B.'thia. upflt'i•?L i 
ue Santo ':'\tlr'JI!ÍC• ~as Qu<:;i m:~d<l>,;m ~e outro o Slt . Jo~~: ltiXACIO-v. Ex. 'I\ [Lo é justo. (.' 
pollto.ma.tscou·;cn~n<.c,,t \'Jlla co :\,o·:ro tto admiro que 8eoppouhao.Gsscprojectoqu;l.tulo 
Cll::.p~o. . _ . conhece bem P.:>~<e~ lo"'m·o~. 

Eott·~~ em d1scussa.•1 o art. 1". . o . 
, . . . . , O SR. J<•St:: f-Attt.O! - Perdoe-me o 1tlustl'~ 

. "\em a. Me~a ~ _hLb e_~pow.d:t .e pos.;< l!on- co!lega. 'Kií.o cor.dammv a. idén. dessa cousk\1· 
JUlltil-merHc eru tll~cn~:;;lo a sc>gumtc cç(b, oppouho·mu ;lg-ora. porqu-:- nilo ri:·;'e 

serexccut:ld••· pre~ente:O('late. !\:'io ::.~m•l;; i"'JI~" 
Emr·;HI<~ n;L Heccit\ Gt'r::tl da Uulão para O$SUmir 

1
11li.l.iOres re:sponsa.biUd:1.des. (Atloiados.) 

Ao p1".:.,jccto n. :.1:3 .\. de lf:\~5: Sr. presidente. uão comprehenüo rc:.Ll-
:\ .. cr~c?.nt<7sc- c outro 1ln. Cidade de Gua.·l rueo~c ~ Ol'ieotnt;:i.n q~10 est?- Camam. r;uer 

ro.uir<~. ou de outro ponto m;~.i~ conveuie::te segu1r u.eanto d;~ Cl'ase un:mccara I'J uc se ;c.v~ 
~~Cidade de S;~.uaneir~lS , - ,,o Est<tdo· ;i;~ P<w<~.- .t:;,ma de ~la. pa~~~ d!;:J., e ~~~avot·a. at~ os t·Spl-
byb:~. u<> Norte. jra~os m:u~ coun:mtes n:•s foJ~·~!4S VIVa~ dcno 

_ • patíl. 
S:. R.-:S:l.la ,IM. :>e!!s.-~~-. lO de o~1~ubro o: c Si de um la• lo apr•:J.ri'<!P.m s~gui•larnente pc· 

lS9o.-S:lca l.far1::. - 1 l'lw/luJ,·. ditbs de creditl".s ~xr.t-:.\Ordinarios paro p:~)!:l-
me~:to ue dC;.$pl'i'.;lS jiJ. feitas ou pa:-l comJ•IC· 

O Sr. ..Jo ,; •~' C;u·2o~ - S:-. presi· ta\' Yer'b:lS at'l"ebeu•.at!:s. de ouu•o l~co SUl'· 
deu te. o pl'(ljec:tO ofl'ercocído a rliscuss:ic é um gc·m projeei.o:> semJ.wa ri e :lugtnonto do ...tcs
proje-cto d" :>e lhe tir:\l' o ch;q,éo. pezasde t<><l:: :L :>01-te, ;~ggl'.l\'ado Ludo i,;to 

?\;to t.em- d a:;slllcm;.<io a. coaduct:l. <!:~ C.~· com :J.Utvri:<açi:o t.:l t':l. :l c; .a:~trucc;;io de oiJ:-<t.~ 
mar:!. ~ J)i)!'O\':l.!'ldo desp€<Z.as como cst:ts u:t pnblic:~.:;iutcit·a.mont..• no,·~~.o~. qu e bout J>oUi:•m 
o:~~ião j ustat!l1~n;e ;.m ~~~c túdos os co~;:s 

1 

$Cr :tdiada parn. n\elllfJL'cS tempos.IJ/tfi!u l·: ·r.J 
c_~t.u .. ul'6 .. ~:ve~ ... m e.~~? lado __ d': CO~m:~-: Lemb1·o-mc. St•. 1•rcsitlcn tc. qul! ~ th:a· 
s.,o d.e ~:5-!lle.~~o.-.~a~:t ,:_J~dnl ·' :- . _lln,n~.: ·" meni.V 1!0 ;\lin ist•~t·i(l du. l:ulu~tri~J. \"J:rt;.lo t• 
a~ CO~(~ ;ocs) alliac.n :lS d= llnanç:a.~ 11.1. Un .. u>. l, ,:m'l.$ Pul,lic:as. jKll':l o cxo:·cicio tio IS!){i . . ;;oLt·c· 
(. po:ac os._ . . . , _ ,. , :1. euol'rr.e cifra uc l-W.t12:':(l{JI.),.; ou mais 

o. 1Ual nao e. tú eo na. .''!Jr~:.cntaç-... o •c um ?6 ;;s~:G'J(}::; '1 ue 0 vot.:ulo p·1ra ,., a n :10 co1·. pclltd~ de~1:1. ordem. est~~ . no _;>reC"eucnt~ r1uc ,:0 ;110~ ··' • 
:;c vo.: abr11· c IH~ ataton:;;;.c;;to, que :mu ~·: · • . 
pôt.l~.o 11cg-ur. ti() q~;e ~ej;1.m o.prescntathl..\' emen· l.cmbr·~·lllO ~u .. la, $1•. pl'csulcnt~. CJ'.H' :1. 

•l:t.-> ~(ldítim$, cada c1ual a mai!> fci:':l. de 11r0· Comm1~;;:•o de Ül'<;nmcnto. em ~ou ltt lurnoso 
po.;;ito. p:necet·qne aqUtji•li.>i ditii:ttLido.t·e[lUt:\llC:;tt: 

O pl'l'l,j·;d<• 11. ():} :\, ele 18(1:';. Sr. ·pre~i- pr.!·tio!-!lt~r c:1&1·~ as med11lt~S Ul'gcnt.::; 1.1. o1o 
c!e!1tc. n.utorisa. o Pde1: .Exeeutivo a. mantlal' supp!'Jillll' cons1gnn.c.:ié$ j)tu·:t. noYvS e.~tutlos 
c(lnsu·uir um ru.:n:1.l do pl'olong:unemo dtt e~pccialmentc de l'amaes de estradas de 
Est1·a.du de Ferro da Ba.hio., de S;<nt:; ;\ntonio íer~o. 
da:; Queirn:ll..i.<ls. ou c!e outro ponto m:\is con- o Sr.. LAvl'-O i\·Io~t..EJ~-Apoindo. 
vculente. ;i. ViUa. do Morro do Cbaveo. • • .. .. ) . • ~ . .· 

R..1.zrro pol·c;ue cl!s.sc ba. pouco que este pro- O Sn. .. Jo_l, C:Ailt..o~ - l Ot~ b. m, Sr: _Pr~sr-
je.:to era. tios t'\cs de ~e li:e t.it•:.r 0 ch~Lpeo. dente, e precJ.SJ.lf~cnte q;t~ntlo ~e ch~~?te o 

.-). e,'Sl\: prujecto. Sr. p1·esic.lcntc, apresen· ?.2'Ç•'l.;ne::~to-?e \ _Jaç;~o5uo. ,e p~c.lo a co?s,_ruc
tu.•lu pelo mea ill:Jstro ami"o deoutado nehl ç,,o ao 1 am,tl. tl" S~t.to .~otomo d1\s Q,aemm
Ba.hiu.. 0 St•. Jo3l! Jgn:'ICio "'e ou'tt·os, j:·L' Cúi das P..:'H'"- a Vtlla, do Mol"l~O uo Ch!l-P.é~>: . 
am••rra.da. ntru emenda.. dos no!n·es depu- .<\. \.ia.mara. me.bor elo que eu dir<~ SI e re-
Laüe:; pela Par.1lty1Ja, GJL·mulada nos se.guín· gulc.r o qne est.o.mos fa:tendo. 
tes tetmos: O SR.. Jlli:::Xo DE. Ai\I>R,\DA dà um :1pa1·te. 
·,.Accresccnte-se - e outro ela Cida.de ~e . O SR. Josf: CARLOs - Son ele opinião que a 

_,;uu.t'l\bil'il. ou <le_outt•o ponto mais · çonvcni· estrada. devç ser concluída. sem 10ais c'emorn· .. 
o.:nte :). Cidade Jc B:~ou<\neh-as·, no Estado d;~. atê o Joa1.eit'O.no mv S. Ft·anclteo (opoi,!dn,:), 
Parahyba. do Norte. _ porque a.crcdito que só assim se poder~ tiJ•at~ 

Não tluYida.ria.;Sr. prcsicicnte, d::r o meu al~urna vant.1.gcm dos enot•me.> s:terifie:ios 
voto p;\1.-;l. a constrtto,-<io de;;te r:lm&l, :>i ti vos· fci!o:; e quo montam até 1893 na ;~.vult:tdn. 
1:eano:; onde h· buscu.1· tlir.heiro p.1.ra a.tte:td~· somma , ~~e:o que de .\; mil coutt'IS de rl-is. 



Câmara ®s De!JI,fadt6 - lm!XeS><J em 27/ll212015 1ô.22 - Pâglna 12 ae 22 

271 

o Sa . I3uF.:-.:o m;: A ~tlt·~ .\.Dol-A ~slr:ub t!el."~ O SR • . lo'it: lí'iNAClc> - Pois bem . "·PPl'ovemcs 
ir i). t:m pouto dCI S. F~~nei.;~o qne este-ja. :;ómeule :1. u.ut•.)l'lsaçiio (IQ goveJ'M, rnr:~. e:;-
acima das caclloeit';Jl!. tuna.r <\ m<ttzn<~. 

;'l S::. .k:;~: CM~u~ - Ju~tn.mentc pódo-si: ·O SR. Josi!l,CAJ,r.o:.s- Sr. prE~klE:n~. como 
a,:sirn consld €:t'<l i ' o J•J:'Izeit·v. porque :1.tô :\hi c~u t:l. hem \l meu nobre a.mi;:-o (.-ixn<). dl:l qu,) 
u r·\i) '-~3t:'t rh'S{•mp~:1üt.:.. !) muitú mcUJOJ>:ttlo rnodo e com que geito ell-i! ~l'•lCUh\, ;;;-:\iihat· 
t'(llll ;;;; obra;; ce t!esol>;;t,ruc.,.íio jil. 1'Coiist\(l<t5. terreno. n o.rl·:lac::t•· o meu vot·~ a fu.voL' do 

0 R;, Ru~::xc DI-: A:ID1~.\iJ.\ - A r:;:r.iio da. SC:U r ro.ie(:tO. 
miuhtt.:>h::>Ot·>a., ão e titndt•.i.l•~ n:1. sup!)oSi(;fic, O S 1~ . .Tos1:: Jo:-;Acw-V. Ex . uiioes!.ü. auxi· 
em qn(- estnvn de que as c;tcúo~ir<:~s começ-a- iiand(J n•~·h -~ iialt\a, a.o contrario ~ê:'t l he fu-
'l'«m acima:· do .Joa:~ci ro. · :t_'?ildo guerra.. 

Q Sr. .. ios}: CARLOs- Tm·i<\ ~!elo muito mais O ~n ... J~'sf; C:\m.o;,- V . Ex. ê in:; ra to e 
:1-::i:eil!!Vül ;L e.;:collt;\ d!l uw cut1·o nonto m'ds má~: pórque 1,1m rec~:biiio so~i•~s provas <1o 
:u:;imt:. do Joazeiro onclc o rio ~J<r<.~.i·,ci~co o1le· mo11o llOt'q uc procedo nesta CalliO.J·•~ com re· 
reces;;e mwegtt<;.ão intdramcnte •le~ell)pediüa. ltl.o;iio <i. sun. Bahia, e a t<ldos os E;; ta dos d:l. 
c não fbssem preci~~s ~.lgumas ot.~ t.le tl.es- União . 
l)hStl·U~~[i.o. uwtt.J c:mb0l.".:. de pouc<t imp01'-l O SR •• To:'~': k;:-;:,.cw-E•tá hem. niiu se zan~ 

. uu~2•'- . _, , _ · !!LI~' ·co11nnigo e .. :t'Ote a I~>Ot' ·uo·p,·ojecto-eia · 
i\:u'::l vem a p:opcoSl ~·- Sr. Jil'~'lncnte. o t'l- \ 2 • ltiscussãu. 

ell · ir· .... ~··o•··· .- (<U'· ·t"- ., " r·~·A ""'ll'O .1 .. \ ··-·w .... ~, -~ •• · ""' ' '" .,;, ~"" !JV • ~- O SI: •. Jo>ft CAP..T.os-Nã.o pretendo, Sr. Fre- · 
'~• A • siàemc. a.t~.st:i'1··me de ltlllto ,.,·, íll11s~rado re- · 

O qu~ c:on.·<·m é l'C>oi."·er sobre t\ é'Jn venien-~ Ja.tor dÓ Or~.mento do )Iin!ste1·iod<l lndusr.ria . . 
ci;• •Jn não do pt·l~ectto que Jbz objecb o !:~. oli:;- Yi1Lt,,.i.o e Obr:t:> Pul:lli <:a.~, que entenc\c, c en
cnr.siio. · · · .. · ---- · · · te::ctc cum toda n. l'rt.ziío," qtie n.:itn:t -de"i'nter-

:-;,~r. tcl·í.lt duvtlht,S_r _ Dre>!•l~•,tc. •1e pc·op0t e~scs de l~J idades. :_:nó.<}~~ :;•:ml,_ e ? cre· 
• C> n1haJ!ll!!lto tle~tt\ rl~:~~_::ss.'ío {n1,~;,1 du.•J ; mas I d1to p~ul, L"'.~- que •. ~·L_?. Jl,:;clo .-er 1JreJ~dtc:1 }(\o 
J.ah·1 ·~ J .KJ.;;.~·:. CúJl"SeHfth um rnr..io rer!nr1 • oc.n1 exec .. u~ao d~ ~mr~ Qt.e podern. n1uno vent ,· 

. . ". , · " ,:;cr :ld1:>rlns. !_Jpo•t:~los.) . · . 
. . lst:. • ~: SL o pt'vJCC~O f\•t' :t)>.Pro,·:\uv em:!" A. ·prop:-i:). Commi;;s:ío de Obras Publi~.:<lS 

\IIS;. u~,ao .. - vet:t<\ C\m<H'<l- St·- presídrnte. c•:.ndemua em 
O St~, .1 · .·~1:: !,; :-;.\Cl:.l-Acceit(l u at·.-iue !e:n- ~u pn.I'C!CCl' gran•1e l'tL!·te oJ;~:; e~~igenci:l..~ <lo 

ur<.~Ju !Jor \'; E.:<. · prujeo:tu lnicial,l'edt1Zinuo·o~ómenU'<tO tre.::ho 
,. . .. . . . .• , r1o i\'Io:·ro tlo Cllupi'·o. 

O ,,,~, Jo,;.CAt.r.• <·- .. e l'CJ~!~<t?õ\S "~_cmcn· ,\indt« t:itiiln !i~lW o meu vot~ Jn \Jito cm-
,J .,~ r ·•vm '' t' ' I "•· ·) "tt~ ~ ~. '' l~"t< " ' " ·~·1 1 1 

. .. ' 
• • • 1 . , , . ~~ · h• ~ .. ~~ 'l ·"' '1 ~ .. ·J l ~ 1""'''""' ::. •• s~ bc.•ra. cwn pew.r ... 7:1 c;.,nr.ra.riar os. tncus no· 

t:;Ht~l;t. Ul;.;'lllnrL !irJIW i;t:ttru:ula. para u anno br"'' 'Olt··'•·•s ~i"ll'lt't.dü" do '>l·'l•e~·o · 
'il H! \'t·tn. tJU ... ·os . .-!~tl :·r.~do.~.; ... ~ \,; ..:~, "'~ '" '" ~. t ~~ ·~' • 

. Tc!õl.ll'l coadutdo . (')Iurlo l;.•,a.j 
!te.~• e J.tlOtlo. Sr. prc~rd~:nc, p1't.l':on''" m~•US ••. . . . • -

tHil~lÍ't:~ ami~<'·S d;t b~ lltt\tk• lJ(J.hiall;\. (! lle >O\! ,:.1n;;tt~tn m:~!S. pctl l!.l(lO a ),)õ\!:•na.. e encel'-
t!v,:il. c qur~ si n~~·ll· ;uomcmtn· 11e;:o v meu I~.;\ml. u. :.!t~cussao u•..l nrt. I" c ~em debn.to·u. do 
,·ow ao pNi.:ct.-.. ~ Sí·mem.>?. pcl;;, r;ece:::sltl:!.rle :J.r~ 2"-
, - • ,,. :\'l '.','tn'-i-,\d:L ~, -"• d·,~cus--'io ,,_o p1·oiecto r·c n;.~ · t tl gg r.'l. ,·~r os rompt·on:i~sos (lo 'rhe- !..;. "' ~ .... - -... - - ., 

z.u\:ro Fellcl'~ t . n. 211, de. 1 ~9;:;. autol'i$<tndo o Podei· .. ·F:x-
. . ecuti\'0 ~ :~hrir ;'l,C, ,\tinisiel'io o!a. ~hdnha o 

?- :::t~ . .:us~H~·;;\~to-K~?· v_: R: - p (I !ll'L:- C)..'Cdito supplem.:t;:tar de / .6l6:1)9:{$2~0 asl:l~
lUetro a reo:· ·~ :-t:ccl ()l!O esse . ::~m,.l c de ur- brieas que menctan..l. o art. ·1" d:.L!e1· n. 2pô, 
gente ncce~~to:\ÜC · 1 de :!4 de de;:embt·o de 1:'194 . · 

0 Se~ . . lolsi' C.\~tns- 'l'i·geo te, ~~ r·g::::tL<~ n:to! N'luguem pedindo a l~:tlavr:~. u eocerrae~ n 
é. n:ais urgente õ concluit a liulla p:·jucil'l:l.l! •iiscussà.o do u.rt. l" e ow ~gttif..~ a (to ' 
Llt;t.- o S. i<'r::.acisoo ; c feito Ü!to, cui<!ar-se 1 a.l't. :! •. .: · .. · .. · · . 
tltlt(i.o.;:!os l':.tna.es e: d\"s~nvQl •Jcr.se ;:Jeios·tl&.

1 

P'o.I.SSU.·Se à. horu. dc.si:inat!n ao e.:xpediantc~ ' · 
rendf!- pu.l'l!.rliminu~r ()S e!l~!u'gos de t<"io dis- o Sr.. 1• SECRE'!'.l.nlo tjrC/Cede ~ leitur<l Jo 
JK'l:::dío::;1 coustrucwo. ~.:IJ.1mo ._{/(.·m.) · se"ui;lte·· - -- · _ · .. - . · 

O SR.. FaA~cisco So;Jrtf: dã. Úlu npl rto.. . ., ·' 
· · _ ..... .. .. ' ··".. .. .. .... · · ·.... .. .... . .. ·: ''"' ' .... ·.E.'\PElJlENTE_'•· .. ,::(."~ o' SR.:· .Jb'SiU~~Úuos-.E~to'll dC3·.;1:t'CÕrtio ·.;com: · ·.•:. · .-, 

,_\' . Ex • . ; 'ní-:~-" ójusr.o q~e se ;J.llgmeuro.i\·d<:s· .. , • ' · 
-_ --]>!7.:1 .. . :cpt;u~tl!) ' ·:\ t:qrnmj:;.:;:1o. · ~e Or,;\men t.o .. Oliw~.x ·:_ .. · . . . : .. . _ . . . ___ . 

-vem 1.k uHiCJs. )l:J~~s · :1os pt!oli ~ quu I~Lo;:\mo:>l !Jo. l" se~l'et.\:·to .!o ~en:td<>, de ? üo.~ cor--- .. 
~~onoutlu~ . qun na<• :~uv •ri;:r:mos d():lpt~~s 9:H~ -

1
rerne, er;vm.nuo .a:, e:11eutkl,; '~ilflt·ov.:J.dtt=> lJE:Io 

[li!llem ~er !~.d.lada~ '! . s,:l) :li.IO ~ pt·Op051Ç:.'V,l d~t.'\ Cam~-:t. U~;\lll\0 . a.> 
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2i2 AXNAES l>A. CA)IAR.A 

dê'Sjl~7.:1. do ::O.Iin'stm·io tl:l. :'l{:i.l'inilali:\r:l. o ('';(· I o i':-. r ... ~o"Vip:ilclo Fil ;:pc it·a ;;;; 
m·ci.::i•' 11e !&XI . - A' Com :a i:;,.:;, o de Or;a- , - sr. pt·esiclcntc. a impreu:;o. desta t:api t.'\1. 

.mt'l!t.o. : hoj~:: . t<aduzinde> em Mlllmoventes exp:·c...-.<ões 
o,) mc:::mo senhor e de i~ n:1l • ~ab.. romnm- ; um t'cho tl<ilOJ'(•S<• d<) cOt'<\Ç<i.() tia Bahia, dcu

nicaw.lo que t• Srnndo ei:l':iou :"t s;1nc,,:i.tl os no~. c~oht,cimen_to ua mo.rtede urn tlo;; b_omens 
õ\llW~;:·:who!' Jo decreto o!v Congresso) Naciu- 1 P?li~l<.'O:' o lo IO:I.IS m~l'ecunento n.n. P~tl'J:I. bl':\· 
n:\1. :ouuwi:;uudo o go\·c;•no a :~bri t· o cre 'i to I zt1~n·:1. o conselh?u·o D::- Jose LU1r. de :\1-
SUPill<:mentM' ti e -14: ~Zti:-;~~3. ao :.1 ioi~wt·•·.• ' IOCid;l Couto. (Jl•·•Lo.< apuu((l.,,.<. ) 
d1\ Jus:.it:.:~ c :.\~;:;oci o:; laterio:'C·.,: no exct·.::icio I Et:terito pt·oft>ss.-,r de mn~. das mai$ im· 
t.l.t~ l S\!~ <t r~11 •rkn.-S--rYi('o S<tllit;t;·io e mari- port:Lnte$ Faouldadc3 sdentificas do nosso 
tun.o-d:t !~1 n. 1 9~ 13. de :;o •li• s:·temht••1 tl•J j pnix. clinico J i»t.incto pelo estudo. pcb\ pe-
1 811.~ . :trli. 2·. 11. ,(1. p:u·:~. p;tg:t:nento d:~s l ricia e p<.'l:. \'lt~·it!a.ci l'. c•t~(e político de re
~1 ~pi!7.n ~ :1.1.1 i ori~<l.tla~ P•:.la lei 11. 19~. úc I;'; •I e 

1 

con hPciolo JH'e$tigio. quer n t:~ extincto. quer 
.JUlho lil' 1:-;!l~. -lulku·•tm~. no >t~:tual 1-e:.;irnem úc ~o~·crno (t'Jl(li(lf/os ). 

Do mc::uw senhol' e uc i:;n:d d~w.. co:n· d.•tlicando r.OOo; os seus ~rorços e actil·id:~.de 
muni~'ando qu() o ~·:u:ulo cuvkHt à :;.;utc.;:'io 1 a. bem t!•t nu$S:l Patri:t. e lc:1do nii.o ~ó occt:· 
os •tuw;:raphus da ro.,uiuc:à•J do Congre:>;:o 1 p ·~do <.'011\ hrithantisroo c illu~tt-:l(ilo uma.d>1:> 
~acion:ll. r,·J<~,·ando a U. Fr:~.cci:SCa. da Set·r;t l'llllcir:t:; ll<·st.n. Ca.lll:\1':~.. ma.s t:tmhern pre
C:l.ruciro Dutr:l.. a. p:·c..<:cl'ipo;iiiJ em que in- sta<lo relc,-anteS :>crvic;os de ordem :.t!minis
corl'eu p:tm reccb~r à •\i!rerença. cio meio trath·:t em nlguro:u: provinci:\5 qur p•·esidiu. 
solr!o a. que i.Ct:1 direito •!e l~li a 1~7 . - si é cet·t...) que o coração e:~. Bahia se :~.eha 
Intcir:tda. :~ ctu:tlmenlc coberto de luto. ta.mbem a a lma 

Do m~mo ~en!10r e de ig11al t1:1ta. c., m. nacional niio p:X!e do!ixM· de e~to-r dominad:.\ 
muni<::~nc!o qw· rv:·am en,·iado=-i ;::anc:ç;io os j)Oio m:1.is J•l'Ofuodo per.ar. dequeest.'\ Camara. 
êt\ll<lgl':lphos ol:l l't-S<) IU';'tw uo Congre~o l\:t· como sua. r epreN>ntante deve manifest.w um 
C!iona.l. :Lllll'rii:.'lCdn o !!o,·emo a abrir :1.0 Mi· \'OtO. (.llui!nt IIJ:Oit;clos. ) 

ni>'U·l'J" <!;L :\la~· uh:~ o .. creu i to !>upplemc:n:n· He>je. no Sen:l.do. e;:sc "Oto fni un~nimc
•k t::::O: tJ!JO::; á n~rba-O:.l· .• s- u. ~O do :tl·t. ·I" ml'lne n.pp!-o,·ado pelos membro>' d;tquelle 
ó:t lt·i n. :.!t~:. ~~~ :!-i uu úczelllur-o de IS!J-1.- ramo do ~on.,"rC!;SO. corre:;poodendo ~im ao 
Jutcil':lt!a. · ~entimcnto nacionn.l. 

Do mC"smo ~<>nhor ~ 1ie igna.J tl:l.t:t, rom· 
m1111kautlo qu~ r.wntn cu,·iad:t::: ~~ Slnc.::io as O Sr;. f.>.\rt.\::-:Hvs )lo:O:TEXE{;RO- E creio que 
})I'"P'"'i•.'•~:' cl\'~t.:~ Ç;,tmam. nutf•J·i::a.nd" 0 i;•.' · :ll'}Ui t;ttnhcm o será. (.·lpviHda.~.) 
\'c t·uu a :olwit· o ct·t·o l itu :lnJI:) Iemc-nt q· o!e O ::'1:. LEO\'hllr.oo Flt.(lt; ~:lt;.\$ - Nesta. Ca-
2S:I I()II;;; ao ~lt l t ii'te,rio d:o F;\:~cu•la. p:LI~t l'c- tua.t·:t.. ;LpC!;t.Ut' de niio lln.vct· n ttmcro suffici
cot·rt•t' ;'ts ,J ro~pc~.:L;; tb t·uhric:L n. 11 do !l.t't. ift !lnte de ..Jcputn.dv$ pa.l'a. ''Ot:\.çõc:s pn.reco que 
•h lt•i n. :!•:ti, .:c 2-t de dezembro do l:l!ll - V. Ex. como or:Jiío •l;t mesma.. tl':l.duziudo 
C~ixa ti" . \mortb~t.;;1o-C' líx:tnolo ,·encim~u- o sentimento llLt<! todos ~xperirncnt:\m , J?Óde 
t.oíl :Lo'>~ nllicia• . .,; i ulõ:riores dvs ~orpos d:o bri· de a.ccot·: ~o com <tS pnn;:e~. a ·requerimento 
hu.tln. •!c rn;trinha.-lnteit·a.da.. de qualquct· de seus membros, o o faço eu. 

D•' mc·~!lll) s~nhoP c de i:mal •ht.a. cnmmu· m;lnlhtr ins~rit· n;t o.ct;\ um voto d~ pezar 
nit·<u1•11) 4uc !'vi ~u,·i:uht :·1 s<\n~;io ,~ propo~i- pot· t:io infausto acontecimcote. (Nt!ito úe1a; 
•:f1t> tle$Üt Cam:u·a., concedewlo tres lotet·i:t:;; de nmi:o bem·) 
l .OOO:tJtiO.) cada um:L (t [t·mn.n<!a.de do San· 0 ~.,;,;J. •• i.>:'l.ranh os :':llonten~ ..... • ... ·ro 
ti$~ÍII\ú Saommento da Cn.ildelaria .• - Inwi-radu.. - t::m nome uos meus companheiros de ban-

T 1 c:vJ<'· subscre,·o o requerimento no nobre 
c e~rnmm:tS: tleputad1,. 

D:t Est<LÇ.Ü.O de P;tla.cio-Port.o A!e,!!'re. !I <i e Kell.lmente o Dr. .Tosé Lu iz de Almeida 
outubl'o •1o ISII:>.-.\0 Sr. p_resideato d:~ C;\- C-auto> ent não só um bahiano. como u u1 bra.
m ;t\'a. dt•s Deputados. zileit·o di~tincti~simo. que ,,r estou relev:l-~1 -

Tenho o prazer •te a.nnuoci:!.r· ,os a instai· ti-<!'imo:; ser"ÍI.:O:> :ti) p:1.iz e qltet· como homem 
la.ç;.i.o hoj o: t!os tmba!hos <la All.;:emiJléa.· úcs ;mblico. quet· co:uo 1(Gmcm p:trticular era. 
repre~ntan:.cs, liUa. se~'ão extr:wrdiua.ria cli;:nv •lo: tod:\ (1. adtni l':lliiio. (Jfuito be.n.) 
deste ~mno . · 

. _ . . . . _ Subsçre\"O. J>Ois,. em_ nnt:JC dn-.l>ane:t•l:~. ba-_ 
_ A :'>len~'\;!cm j•n.'l'idPncml ·eons.t;:na. a. $1f.t:a· hi:w:\. o requerimento do nobre. 1lcput:W.o. 

\:<LI) P'' ' •llll"'"t'l'<\ d(l:< tbfr.:1'Cntcs I'õ.LffiOS •lc >er·· ( lfttilo flclil ) • 
\'Ít;v s i!:.~. adtnini~~r;:t~·ií..u. in<:lu...-i,·e .ta. :wut- 1 · · 
UlJa >IIJIOrt!;t.:o._:io tJ;~ di,·i<l:. e cxistenci :L doi () ~r. P~·c>-:'i..:icnw - ú YOt.Q ui: 
sal· !o em tli u h~i1·o '1c 3. ~-;2: 5~ I ~ ~ -1. ~ S.1.udo· pez.a1· ;;eri\ lançado ua ;•c ta. segunúo o rcq uc-
vos. - Ju/.irde ('t!$Lil l!os.- Inteir.lda. rimento do nobre deputado. ~ 
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Vão a. imprimir os seguintes 

l'll.O.lEt'TOS 

. 'X. lG D- 1~95 

1 t:~,çüe~ t(\lflg?:tphi~as d:J. Uni8.oos tel-~gro.mmc.s 
qt:c•. tratu.11d0 do -S;o~• iço ~·Ublico t'orr>tn · ;·~S· 
s~vto~ por a.uto:·ida~~e~ ::!,!Cr;J.<':>, no. exeer;_cio 
·'r. suus Cilncr,,(ies. qun. t\do :mtorisado:;: _p!:los 
mini~terios re-pooti.vo;:, n:t K•rm~ do §. l" do 

E-wm-d.as do Sma<lo 1i i·:,-o11o~ipõo da Cam.am >\l't • 100 <lo regnltLillento de :lO d0 ,jaueiro de 
do> J)ejll!ta.da.~ a. f(j n. rie 1891. que Ç0tl· 18~).! . 
s:de;·a t , l.:J;·a;,,,~w; o(fic&us m: 'JHe: {iJI'lnn § l.u:'ão igualmentu considar;;.dos tacs os 
r; .• 'Pe!lirlidospo;· •:?.tcto;·i:lalks (etlerae.~ c est«· que, ~iudD. referente,;;~(, <en·iço pnblico, ['o
d;>ac.< no t:J·ercict -~ . ti<: ,qw.ts f•mc;çlj~.<- tts I"em expedidos v~!o;; pr~sirhmtf-S 110 :-"'na.rlo 
~tute..~ [t~n~m app;·o·.;o·tus. pelo Tcnado J'Ol' 'I e t.la Ca.ma.m do< IJ~pu t<Jdo;; ~·ener.re3 e j)t·lo:; 
t)m,_< :~l·c_o, (l~ •;DIO~ , mz {orm(! do a:·t. :;9 drr go.-ern;•.?ot·es do; .E~rt1.dos do G-u;'ernv Fedt>r~t 
Cons!lttttçao . _ au.:; pre~ulenM olo .Senado e dc1 C:tmara rc· 

· rle;·a.es e ao; gol'l?rn;ttlore~ · tle óut t•os · Erltn-
},.' commissilo de obr:i.s publicM foram pl'e- dos . · · 

õetttes as eru~ntlas do Sen:tdo n. propo~i~-ão 
n. 16 C. ele ISO-i. l'et~reatc :\ c\;• ssitie<t<,~o de ~ 2." Os telCJ:r>\mmas cl:1..~ am.ori;la.de~est.a-
t l r !fi · · 't .d duaes$~0 consiilerado" como l>riYados com<L e cgramma;; J , c;a.e:O, q ne r€Jet a n.s por 
csr.i Cam:J.l':J., !'rietecer:1m ch:C}ue!l:l. col·po:-ac;.:io van_tag~rn da reduc~:iio de !)l) "/" no.s w.xo.s 

. ~t]lt>rovaçii.o por dous terços na !~ri:na do re- ordmrH'n;,s • . Qua.nrlo <'Pl'l'S:?ntat!r:o.;; por tnnc-
sp•ívo regimento. . cion,triD esta.llonl. halJilit.ado pelo re~pílctlvo 
. Interpondo seu P<U'Cccr, como lhe cumj)L'", :;o_-.r~l'llo, _ ~emlo .:) a'lSumpto l'eferaute á (V.l-

jU[ir'<lo a. coinmbs(to d<i seu· dever aconselhar lntniStr~t<;:M publtca. . 
rl.e novo o. rejei~:l.O de t:.\es .emendO.s P.O': . e:;t.:i I ~ 3. n o go>et'n~ e ;i.:.lt.o:·i>.'lr.lO :t ' i'ntr:tr -erà 
Cama.r-.). po~· nu.o co~;;-~ l_tarem !"1~,~- o~- ' nl.P.· :~,c~,o-ord(), çom os_ g(i_,·erno$ .. •.los _ Bs:u.tlo:s . p-<:~~.:. 
re,ses publl::ttS r.st.adu::J.es. que llltO sao oUtros regul<~l'iS:Lr <' motlo do ll:lgame!lto Ô.():l:ias !XI.:-
senão os da p~o1Jria. UnirLo. · x::,:. · · • 

Em seu p3.rcce1' de 5de novembro de lS~-l. - Accrc~-;~cnt:L:n-~c. os Sf-__ ,._uintcs -al'Ü:á;· c·Jtfl' 
· tle~en"'"olveu·a·commi:>8aO asraztíes ·'c o:·dclll -
public.;. que jC •tb~lh<wam •~ re.ieicão de t<~es .os ut~m~ros: . . . . . . 
emendM, · e con1o essl:l pur~cer me:·:'ceu - Ar~. :!.." As Imh:1.:> telcgro.ph;ca.,: · d!J.,: os.:. 
a:p;>rovaçiio · C)U:J.~i 1t:lanirur, cte:<tL t::~mar:L, tradas ele ferro ria .. Uniilu. Cl~mo p:trte ir-t.~
desnecessarlo e repetir 0 q·ue ert~<O f~j t\itQ. I g'r'.1llt..'\ _da. .r~le f.~·:~ J':Ll. _ldol'tiJ I ~~tl \',t';i._Í· '~'\) 
maxime quando o lX~t·ocer ua com:ni:;~ã.o de pelas d!spo>H;"'a" i1o·reu:\tl:J.menr.o er\L \·i;;or ria 
ltn:tno;a~ rio S.en~d.o não addm.itJ a. men<): R<:;til.r r.tçao G<~t·n.l•1o~ Tcl·l~mpho:s . 
considet•a.çií.o tenclente :;. _d~Lruir :ts T~v.líe;; § 1:' AS ;,:~,rira:< ~:e,"taphicas ol~;::tS {'-'Ll"J.- · 
Q.l!e.l~''".ra.t_n e-;ta comnussttO :L optnar pel(l. d.a:; ;;~rfi.,1 o:-::a.ttis:J.([:;,s pela Ilep:1rti<;:io C:i,..ml 
re,Jctçao de tae> em<·.ndas . . _ .dos Te!egl'ltpho;:; e sujeitas ~~ ttp_pt'O\"il•ii'to_<lr• 

R.eport.:mdo-se. poJs , a cvmmts.~:to 1le r.br·:\5 g<Jvcrno. - . 
pnillica~ a seu pa.!'Ccet· a este appcn~fl.,íulg-;t · ., > , 0 . . 1 . · . " · 
que !Jem <:on~ulta.os intere;ses d:'l. :a.~tpm!S · ~ .=- ·· ~ ~o~:.rn~ p~·~:t•.f.nci:~:-u P"·r.;t. l! liC. 
n·aç~•.o publtc;. aconselh:mdo :1. r~.)etY,LO uo.• e:h.l:-e 0· tele:., .. ~JH.O::;_ da.; estr;~ i!S de h:1 ro ~,1. 
ementla.s em. qu~stii.(> p<ua. l'[tle, mantido o l)ot:w, ú?S ::;u~venc;~na~os _e _a. l~epa.rt:.;:~(l · 
projecto do.C:'l.lllil.m_.. se teguln.t•ise um ser·v: l~o \ G.era.l do~ Teleo ~·LPb.:,, s. ~s,:a.l.~le,,a, . tra._:e?o 
t<"W <:onveuiente :l. aclmtnis:.raç.ão publtca., mt~~uo\ :;~n: . pte:!lmv_ da.s .eu- M_proprt,\.>a. 
malltenrlo-se os direitos d03 ~:stttdos . 1 cat -~ ;'l.· tlllnhtra.,;.tO; · 

· d · - i ST Art. 3." Par:·L n 11m tle estender-se 11. rede 
Sal?- . as commisso_es, 10 dc.?utubc·o 1 c ~ :.o. tclegraphica. da. Uni5.o contiuü:t eu: vi"Ol' a 

-:.4.\·:~!ul.es ele Qtte·.-·o.:, prewlente .- C~r:llt<l dispos;çfio do § L" tlo t~rt. L" <lo d~cl'aio . 
0nt,·a, rel;;.tor.- ~1r_tlm1· T"n·cs .- .T"'(' f! r:· n . .4.();'33, de :!4 de de~emhl'O éie 18'70; parl\ as 
.,,kur_~a. :-_:-Bueno tle ,laclrwü, - Cupe,·:mo esêrM.as que runccion:~.mcom conce.~i.o ante
de .'i t~ttetl a. 1•ior aqael!a tlat:~. o governv solicita.ci. o c t·e~ 
J~m.;11-das do. $en,;_,ln ,;, p;-opm:çao da Cmnaro. d~to u~~e;;s~rio · pa.r~ eiTc;ct.nar ::o.s construcr;ües, 

rlo.~ JJcrmtados, IJtLC cmt~idcm tcleg;·ammas n.L~ ::(hl i1~oes ~o a1 t: ô .do decreto n. l.Hi3. 
offic!ar:s os IJUC (wem e:ipeá1dos· jJ(>r ~-u.zo;:i- de ... H~e. :Jancnq 1llttmo ~, _ :;· · . . .. . . 
(laclcs · {cclerues c.cstaduau. M ezeJ'<..'7CW ilc. - Sena.do. Federa.l..~4- -de-setembro de 1894. ,....-

. rnas {!!IICÇiiC;: · · · · - 1 Ul!c:l~/.irui· du =·ibno.;·ãl-~,".FónloMra. · "v!i.:t!·Drt!~i:.: 
·. · · · : • .. o · · . ldent.c.-.lo:<o Perlto Bcl(rirt Viei;·,,_ i:' ·s~él'ti-
. Substitua-se o art.· 1• do proJecto pelo SC· tl\r_io . ..:..J<>•io ~·~~wa; · _v.,;c"· $en-in 'tJ de :!".se- . 

· gtlinte: : · · · = · • · · · · cr·e t:'wiu,.:_J,.thim. t ltÍ "t5ficdm ü.•l•tudrr , ~cr- . 
Art. ·1." Silo considerà.dos olficiaes ]>ara o ,-iwlo h:~· :<ccreL1.:ti11.-looquim. .lilsi. J'aes!la:..:-.. 

et!eito de não a.\·recada.ç.i.o d3.S t.roros nas es- S.it<'' :s,,,.Mc,lto; servl.ndõédc -t• secret:lrio. ·· 
Cn.m~n:. ·_Y, yt · 
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Prr;jcd" "· JG n r/q, ClLula;·,, rlr.s 1Jr.J'Hiudo$ cumentos a que se refere a. commissão !lo 
d.; !89-1, r: .. 1.;,1tlado pd·' Se;;mlo Senado. e combinado as terminantes disp<>si· 

ções da lei u. 193. •lc 9 de outubro de 1894, 
o Congl'CSSO Nacion;~l dect·eta.: - que O.iltorisoa tmi~;~m?i:»IC o :wgmento u~ 
H l •> s· t"l " - m : - \ d YCncimentos do pessoal d;~ Repartição Gemi 

-. ~-: ·• _ao ·- e.,ramm::, o, tc.ae;,. 0~. e dos 1'eleg-Mphos. com o· que SE> acha. exa.r:vlo 
S~l ~~~-0 l~~blico~ :. como t~~-: ~~'em_se~ ... ~;.~pe-lno decreto de 30 de;, jan1-iro. :so~ o n. 1.663, 
d.tlos pe~:~. tele":r.~phos,d:\~'C~I~to- 0." ~l:.l..,.do: que a ret'erl.la corumi$$50 do Senado a.ppllmde 
d_e n~t~w .. tde_s, ~ .. ~~uor,d:~ ~e: !etl~r-~c:_011 es no exor,iio ua.s considr-r<lÇÕe$ preliminares, 
ta.dua.e.,uo ~xctcJ.cto ue_>·1·'" 1un.,çuc": . paro condl;)rnnil-1-o nas conclusiíes do seu ex-

I, os que forem expedtdos pelos prcstdentes tet~so e bam. elaborado arrasoaüo, pa..<>su. a. dar 
e secreW.rios do Senado e da. Ca.mar~. aos seu pnre~r. · ~ 
Deputados da Uniii.o e dos EstadO$, em obj;:;cto A commissão de 1inanç.'\S <.lo Seuado enceta 
de serviço public •; · ·a serie de considerações que a•lduz para ex-

11. _os que em<\:_t>t!'em t!os goYeruadore3 _-l?S plicar oujustiflcar <tcausa da appt·ovaçiio peta 
Esta(lOS, •1os cbef<~s d.e se;;arv.uça. de po! :c1a. Ca.ma.ra uos ~~·s. Deputados do pcojecto 
ou <JU.est?r:es .. ju:zes e ~r~siden~s ne trt:>u-~n. 16 A,dizendo ter üc1o e~a cn.usa. (l. medida 
ll.WS .JUdtCl!l.l'IOS OU autDtUl$tl<lt!VOS feder-aes prohibitiva esto.tuidanos '-'rts. 9$, § 1", C 100 
o_u estaduaes; pr~·leitos ou ia.end.ente;; e J..•re- do regulamon~o approv,\do IJelo àPcret.o 
st•lentes de_ mumeipalidades: dPlegados c sub- n. !.Cl63, de 30 de janeiro ";Jltimo,w;pcdirlo ,.,,t 
delega..d?$· commi:s..;;a.rios e ~!li.-comtni.s.>a:~ios ct.mtp1·imcn:o do..< dispf)~i<:ü(:..< elo. L.;: 11. 10:1, de 
de pohcul. e c~m:nandantes o. e for<.,:a. publ <ca, O de ot!tulwo. cit:u\a! 
elõtadua_l ou fcd~::aL em exercício. a.ttineJ!tes Si, com e1feito. o projeclo 16 A dimam~ 
ao se_rv:ço P":lbhco. ; . . de...~ di$p;>Si~rw, elle visa. especi::lmente o 

_Art._ ~-" Ftc.'\nt desd~ J:l. l'cvoga{{a.s tod::.; as restabelecimento do disposto em ~.arlo.< os rc-
d!sposu;;oes em C~'U.i.rar•o· [lltlamcnto< do telegJ"allbO nacionaL d~rle SU(). 

Camara. do$ Deput:;.do~. ;?r; C<' julho oe JB94. lundaçii.o,, que ~r~tiam2 U$0 d~sse elemen~ 
- Dr.FI'Wid.<ro de .4.<.<ii n0 .• ,, c Silut. pr~i- j~leroso ··e :v1 n~t!llstra~o a. toda.s as·autort
uente.-1'/u.m.,t.; Tklfi;m rJm Smttf)s, 1·• st-•!re- uades em exerctcto. 
tario.-J,,au Coc/l,o G·. Lisbuc, 2• secre~rio. Carece de funtlamento legal, e11tretanto. a 

N 16. c-lS94 

Emearlas c{ .. St1HNlo Wí p;-ojer:IQ n. 1.C E dr;ste 
oml'l. rp.!e Cf)Jt.~:ctc-.·tt _ lclc!lr(l.mmas . ofí'i( i.aes 
''·" 'l''C: (n,·eu?. e.,··pc~Ud.fJs 1)t)r <tt.!.!or;r/;!<le {e
demc.< e t$ladt!I!Cs no ~xe,·cicio âc -H!<ts 

ítmcriics · 

a.mrml\ti.>a. daquella. illu·tt·ad;\ commissão, 
quando diz que $Cmelhautes tlispo!<içües foram 
promulg:mi<\.S em CH1111ll"imcnto da lei 103. 

A doutrina exarai.!:\ no prqjecto 16 ,\, 
approva.do pela Camar;t, é :\ uulca. compati>el 
.com as disposições Ie~'3es ta:~:ati~:as e que sô 
J>Odem set· alter,~da.s pot· outt·as leis, e j;\mais 
por simples disposi~:ó<)S administrativas . . 

Si no re···imem •lec.'l.!lido :foi sempre re· 
speita1lo o dil'eito outo1·ga<!o a. todas as u.uto-

Foi presente ;i. éommiSli1ío de obr:~.s pnbl :cas l'id<tdas do uso. para 1im o!ncial, do tele· 
e coloni:$<'\Ç1i.v o p:ll·ecer n. ~J-; .ele 22 de a.g: •sto g:1·apho, esse dit·eito lu i mantido e g-a.ranti·lo 
iludo, do Senadt•. attinente ao suhstitu ~ivo pelo dec-::eto n. 3i2 A, de 2 de mn.io de 1890, 
sob o n. 122 da. commi:<São ele tina,n~.as ua.· cio governo provisorio. que tem !orça de lei; 
quelle ramo do Con,!rl'•·sso ~a.cion;ü. :\1) ;,ro· t:ão proct>de. pois, a. in'\"OC:~.Ção àa lei que 
jecto n. 16 A, de 26 de julho. desta. Ca.ro;;.ra, CIJ)t:;IO.S cleterminou o "-ll!lll1CIIIO de TJCncimenlo 
que con:;i·'era t~J,~ramma.s olficü•e;: os :JUe ·lo pessoal do telegl'n.pho, pn.ra justificar as 
1o:·~m expedidos pelas autoridades que n-el!e clisposic;ões I'estl'ictiYas do regulament-o de 30 
se meocion<\. de jn.nciro, com manifesta. inl:r'ac~'i\o da de 

.\ commi:;&"i.o "e tlnan~~lS do Senado, para~~,._ 372 .-1.. • 
jusr.ilicar ·~ a.presantação de similha.nte snl:sti- l'\ão tem fund?-mento. portanto, a. aüirma
tuti7o, entr<l., err~ seu de;.~Q"\"olvido pm•ê.:er. tiva. a que acabO de reló!ril'-me da. corumis.<:ão 
em va!'ias e long:tS considerações preo.en· de fin.u1ças do Sena.•lo. . 
deodo provar q\ t·! in numer-o~; a.bu:;os se teem No d~creto.do go"erno provisorio se esta

Aadt) no uso do tetegraplto, pelas autcoridades tu c, consubstanciando -disposições anteriores 
dn .União e rlos est:<dos.-- -·- . - . .:_ -,... .:. c exp:u-sa:< •. que <\.S despezas. •Ja. construcç~ío 

Para·isso b~eia SUa: arg:il!l\el\t:.'I.~O ·em· unS e· do cm:;teio das linhas iele,.trraphicas corre
quadrOS c dado;, fornecidos. p a~ticular!l!ellte.l rãi:q101; cont<l. dos Cllfres geroes e dos ~uxi~ 
ao que pitl'~C<:': peta. aünlini: ;ti",t<,:<'lo do· ~ 2lc.::.l7Jr;.<. rptc o.< !J"_ccrHos úos eslrtdu:; e das mcuiici·: · 
gra.phO ll3.CIOOa1. . : l !Ktluhll/t:.t qcu;<:rcli~ ]ll'cstw·. : . 

A commissão ele obr-J.S pubi:icas, tendo. por! O propl'io reJ:uor <la com missão quando_ 
seu relator, visto e exami~ado todos os do-I diz : «ser de equidade a ~edida que pr.:>pôe 

:: 
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tclc,rcúm,(s ()lfhir!C>. tee:n dew•l v ido r·s ema- ·ele e•:itn.r a taxa dos tell!gromm:IS à os aii
n~ulos do ~r-. I·· ~~~:·eta1•io e presi<!eme desta lhad(l::: e dos emp:-ega.uvs em suns lu:Jt!a.:; 
C:1.mo.ra. a.té me:; mo « úir·igi·'os a go\·e~ma- pa t~slr;lS ou pcdiul!S. t1·ansmittidos p::lo a P: •a
dores sobl'e mat('.ri3. de serYic;o publico ur- relht), com manil'est..; prejttizo de todv:; os ser-
gentis:;imo »!!... viç-os quer· !'Ublicos quet· p:trticnl(l.re;;? 

A houruda co:nmi::;sã.o ·ic fina.n~·as do Se· N:'o.o c r<\l'•l '-"t>l' :;e es:;a alm$i\'ot p1•a.tic:1., 
1muo cntr<L ua. ar-r~ci11('ào d: • q w>cli'<' de•s tele- cujo nnuH~ro elcvnu<J de t~\eS "risn.i de.-e dP:;
grcomma~ ollichle>t exped_itlo:;. e. fiet.ois de !J<·rl;tr tl Cl:riosidnde dos funcciona.rios diri
varins considet<w0es ,',o il lusr.re relator. con- geutr.$ n:'io ~ü peltl qun.utidaue como tam!;em 
clue dando ae:;::;c documeuto o unico \':llot· peto a.1•ul rN.io nu111êt'O de pala1-ras que nel:e3 
que merecem .. . ele coojuncto de dados c11- st> conteua ~ .. . 
riosot. Sc1·ia. curioso em C'Xtl'emo uma esf.a.tistica 

Apreciando o p;•imeiro quadro. nota.-!;e logo de~ses ~-eruaueit·os telH;.;t·;.~.nnnas a. que c1ii.o o 
pelo tit~a!o. que n:<da prova.. sinf~) Q!te o:; te- nome de ctri;os t{c wrciço. 
leg,·ammas oliicia.t>s d;\.S autoridades í't·<l·~raes Em nenhum elos dot:umentos exbibido>t p!':lo 
ll.UJ!'!ll('ntilram c.:mt o dPseavotvimt··nto dn~ direetor do.< tclegr<!.phos ~\0 hvnratlo rebt.;;• 
linhl1.s. e que mnntém o •:J'e$cimento uar,ur:\1 ti"' .: .. rnmi>s5o d·• S.enudo. se o.llnM a. abü:i0S 
devi·1o a e~s<> descn•· oh·imen w. ;Jpc7.:~.r dos commcttitlo:: peias aut...t•idades es:adtu~~.;;; 
ra.ctos ~ttinentes :\ re\·oJt.-"t que a.-~olou os Es- t!a.tai a uuica conciusü.o que se póue tira.r c 
ta.dos do Sul. e:pecialmente o Rio Gr:..ude, que es..''\S autori·l~des niio commetterat!l c.s 
onde la.n·ou a guena ciYil de,cJe IS92. W-l~> a!m:;o~. 

As~im é que tod<l.S as pro..-itlencia.-; d:t. }.las. uão paroce ..s~ tl':•nsplll-cnte ;\ pr~ 
administraç;io. e mai5 particulartaeute as t~nç;õo de n.penas armar-se a.o ~neito. e<::u 
emanadas das rep:\ttiçõc:s da gucn-a.. deveu- esses ~\lg"rismvs amontoado.'> e qu::dros. par:\ 
do pelo seu caracrer de urgencia., .ser ,;;::aos- lhzer crrll' a nece~id:l<le de manter-se :1s _ 
mittidas pelo tel<>grapho. contribuíram não cJi,pos:çi)es abu:;i\':1..' contida.,; nu t-e.:,"Ulamento 
pouco para o c~esc irnento r<>gula.r qne ~ d.t- :>0 •le .Í<lDE:ir;:. . dispo-içioes incon\'en:en:I?S 
observa no total :'os ~b::n-amma:; offici:~~:s . •;ue a prupl·ia. cnmmissio t!e finu.n\:a,; juJg,>u 

?>lautet:do->e a f>Ot·centag-ern sol,re o.; su- :!.t'ertat!n Ct,ntlemn;~t·1 
jeitos i t -xa. em urna. n)édia. tl" 14.41•;.. Oooot·re-tlli:.~ao e.~&Ji rito w.l <lu vida! 
par.. cada annr.. rle :nodo algu•n póde. se•· A exi:ibiç:.o rlesses qu~UIJ·os pcln fó:·ma 'p{lr 
considerado ex~.:s;-:iva.. maxime qtw.ndo no que tla.ltor,)u-os a RC:tm>'ti~.;'io dos Tt~!cg:-a.ph·.~ 
a.nno dt ISIJO. tm que sE: proclamou a tnostra. qnilo defeituosos :;ã.n, c quanto es~o 
muda.n~.a. de imtituiçõe:-:. o teJ .. gr:\pllo i•re- mal ot·:;anis;leios O$ seus tr·ah:~lhos esta.tisti
stou a.s,ignnlado::: ser,·iços. tr·an~mittindo cos. que em um~ emer~~ncin. em que é mister 
longos telegr:~.mma.s o!Ticine.:" contendo acr.os pr.,,·ar :\S ~lccu•;u,:üc-s li.lit:1:> ús ;~ttr.orltlades 
do ~overno pt·ovisot·io qnc rleviam se" co- eswdun.es. de tcre111 tt,:;1do ,Jo telegr:•pho 
nbeci<los com a precisa. urgencia c xn toda. a p:Lra. ~eu serYi<;o pa.rticula.~·. a.bns:~udo ti;\ 
Uniiio. tor·mul~\ officia.l. limit<L·:se ;\ ;unonr.on.~· a.l:,;<l-

Do quatlro segundo. a que a.!lude ,. hoamdo r tSIII(I$ om qna.eh•c•; por ·uti .. ·i.<tc:.-i"·'· sem ao 
relator da. commissiio (lO Senado, res:~.lta. a. rnenos tli::;crimimtr os telegr::mnw.s por a.uto· 
Pl'OVtL desse ~ser·to. ridnd~s! 

Obser,·ando-se essa. tab~lla. nota-se q ne no l':lm se chegar i~ cone I usã.o ~irada peh 
a.ono de 1892, a. pu,sta poliiica., ã tio liHe:rior. hom·ada. com111issio t.lo Senado. er:r. misteL' 
é a. que tem n maior· po:·centagem no nurneJ·o 'JUC com :t.logic.1.dos :~l:;a.l·i~tnos :\ est··ti,_t!c:-c. 
de telegramrna.s ~ p:dan··.tS, seguiodo a dt~ do telegrapllc• demonst:-a...:se que os t<11:$ abH<os 
Justiça. que tem intetra coonexão ~om os n~ em•~nav:1.m das autorHlades ~stlviut'les, tl>.es e 
gocio:: políticos daquel!a.. pa.sta. . · · taes! )-la.~ Cl'IDO l~t:tel-o si nem ao mcnl):-

Depois desses mini:;tros >em log.1 o d:?. um:\ estatística regular existe dl>o;e serviço~ 
guerra. por onole correm os negocias do ex- E a prc·pr:n. dil·eetoria. aate a dil!icu!da.de de 
ercito <:m (lperações, e dahi a nw--6S$ida<le ue satisfazet· e..~~ exi:;cucia do Seoa.t\o. limit..'\-se 
commuoiC<M;ães, tão bem apreciadas Pela a tlizer que · ~ os · da.dos concernentes ao 
commissã.o de ti.na.nças do. Senado, ·quando -numero tOtal de teleg1·ammas e paJa.-.-ras 

.. atlude as circumsla(tcias pí,>s~ir;ci:s de ·:'IJrigm· expedi·~ os _pot· autoridades est;tduaes. e a 
as auto1·idades a tcr'relc.ções 1'0.J)id0$, ur!;ente.s irnportancia. da. respectil·a ta..xa não podem 
de .a.ut<n:itlade. a _n_t«o!:id.:c!cl.c ... ~ _ __ .: . • . ·' _.. set:_mi~~r~t~o~ qotJ?, e:s:actidã,o pol' não ba:•er 

E' 'a. essa. l'ircuinstl\ncia .especia.lis::ima que oiiscrimina.çiio entre os · ·sérvi~ feàerai ·e-= 
devemos a.ttribuir o cre..~imento· regula.!' dns csr.adua.L motivo pelo qna.l ~Repartição elos 
tel~::r;o mmas o.ffidaes e não ãs ·cam:as q :1e se Tel~;;ra.pl!OS ~ pó•1e 1\n·aecer os :lados por 
pretende. · · miuisterios. corno o tez . » , 

E nã.o estm-ão incluidos .nesse quadro os 1 Kão póde llavet• melllor dofesa. par:.l. as au
-celeberrimos avisos de s.eniços, m.eio pt:atico tor!dades estaduaes ! 
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Si o proprio telcgt'l\pllo não con!tecP. nem ' tis . p..'l.ra. que tlOSsu.m gosar d<: um abatimento 
ao a:enos qu;).es os tetegra.mm;~ cstu.rlmte~.~· de 50 "/., r!as taxas : 
como ;tttt·ibuir abusos aos ageõ..tt~s do funccio- E~_~ttdos qu•J. acreditando na boa. fé das 
ua.Lsmo <lst"du~i? . · dispr.:ições t·egnlamentares. tanto coopera-
Cou.-~m ob:>etv;J.r que a. repartil;.ã.o ger·:Ll. I r arn p;~1 ';). o df>.Sem·oldme:oto da nOF>Il. rêde 

~n'" t-lo car" cust<1. á Cniã.o, respo;u\cu a um ! te!r:gw.pitica com os au:xi!ir,s pecuni<~rios e 
:>eq,w;·lmP.tno appl'{)\';ldo pelo Senaut) Fe<ler~LI, '\ impn:;tos com que contrilJu!r:~.m pa.r;\ a renda 
Pl':'~\tnta.ndo :?ttw<:o~ wlct;ru..,tm<'~ f'rw(t:•'· ,~.·- ge1·aJ. 
;.rdidos pela.> a•llú,·icl·•dt:-< es!wh.t<W-' 1/ç 188!J (G, Em vista do exposto, e ar.tendendu que no 
.'./:19 ~dizendo n:íu :;;,tiJ.;;:rto:;, m .. :;;.po•!t:i~<>tu· j p:·c·j· ct.·J n. !v A,úe 2G de ;jnl!lO cadente. que 
}lõlt•l:r .co ~n Jn:ti~ ou menus il.ppro:d:mt,i.to. i m~rH:<-U n ~pprova~;;"to q:w.si un~nim_e _da 
a~:n 1tundo-se como h~e. etc! 1 Ca.m:H<J., e:;."Uto eont1 'as tcda3 as d1spr1stc;oe:> 

E:n u rna qnestio t:lo positiYa em que ::;iio ! C•'lli:Prnente$ a c~~cilit.n· o set·~·iço telegt-a.:pll.ico 
nec~·sa.:·i(J~ !1:~.~1,,,_ esh~tisti coscet·t•)S .ct>Jll pll'tO.$. on r.rr: as au toritladcs !1.:üerat>~ e estad uaes. 
merecé· t'epttro que UII)U. rt:J?1ll'tit;il.o t5.o Ílll· ~em :JUe diS~O re~uitc: prejuozo à o.druiUtStra-
pu!'tante conhecesse uüo pc-ssul!-us ! (rtll publica. : 

Ern ~- i !.'>ta. do exposto cremo;; te:> demon- Q)n:;íd;;tando que ne~;:e projecto foram at· 
s;ra.d.o que dú,; ;t:·g-umPntc•s atlolmidos pelo ten·t d:J.S toúus as medidas ele conveniencia. 
l!OI•!'a.<fo l'•:htor· da c:-.mati:!.:<à.o •:o Sen .. do. e publica. p ' ra que u serviç'D admin!stra.tívo 
.pr,Jo:; rfncmHen!ô.~ quo llw.l<)ra.m "•ini.•trtid.:s 1ir·::ente iédOI<ti ou e.s~dual:não vies~e ;:~ .. sof-
11eto •lirectür dos teleg:rapl\o~. não c3.he :'ts 1'r·er pels. priv;tç~"(.o do -uso do tele;:T:~pho.esta.- .. 
:mtot·iàa.de8 eilta·1uae:; :1 menor !·espons:,bí!i· bele<:en<Io s~!ec:;ões de communícM;ôes admí· 
tl:u.!e D Í'l$ .~Íl.fljiO.<tOS Clll!l$0S ·dO eiJipregorlo,; DÍSL1'3.!.i,·a,s tiltí prr•ju r!iCiaes a SU:I. mat'C:ha, 
M-·grn.m 1nas olliciil.es em serviço de ::cu, inte- que por sua :.i:l.tureza. d~v~-:m ter. in t!ma. liga
l".!$0 p:~rticul;~r· . . . ~.ã.o. como ~ dos inret~:;r,s tia Uniii.o, e nem 

Ora,- u. comm1s·~o do Ser;n.do acl·-eitou to"das·· p&dr$er··neg-J.do ás com•n uoicwçües· mpidas e · 
itS <WlOl'iliatlcs (cder<ÚJ$ e f/i.IJ:<.:l'lli.!'ifrt·c.< ;le qne lll'_~·E>ntes. (iUe f01'(:0l de ffiÍ$ter fl1Z8l'eCU as C:.U· 
tr-J.t;;J. o p;·(decw n. !ti .i, d '· Cama•·o .• exc-luín:!o torit:,tdes .;\Utre si ; 
;tpeuáS as e;st<:duacs; inas o te!l'gL~tplto por Con:>ider:~.mJo· que ·a. me: lida ·proposta no 
~u direC>tor. cxhj oo qtmdros potrn. mo .• tt'M' suho~itUti\'O ·~o Senado. a.carreta o graYe 
que t<~•!S a mor-idades r•der<tes. por·. miníst· .. inconvcnir::nte rle niv_elar os estudos ás -em
ri' s. abllsaram da J;tcuhhde uc tele~:·aplt:l.I' prcz:ts merC:lntis. a quern se concede igual 
ern o!JjP.cto de SCI'\'iço o~licia l ; •~ cotH:lus:"to. ah;ttimento ele ta.x::.~.::;. o que seria colloc.~t-os . 
port:\ntú; UllÍc:l. a que o· hour<~dO te!a t.tw p•>· t! lTI contii~•:k:S lnuniHH1.llte~; 
âeda cite;;:Lr, era pl'i ,·n.r t:ws au t"t·itlad~ do E. a.r,tendendo que :1. dis11()SÍ\i'i.O do :l.rt. 2° 
~ireito de u~:1r. dtJ telegraplto o!licialmente, do ·~ i tadu su b~ti tut,i ' '0 r.enlkt·:·, a per tut·bar o . 

Entrçt;mto. lon:!e de cheg:~r a css:• l!~'ll· sct'Yiç<J e JUoví mento das vias-L'erreas, su· 
c~lrsi'i•>, ·~ílSpr«<a. :~li;\s ru ui justMnente. os do- ,jeiu.nclo o tr;dego ::~s C(>IJdiçõcs •lo regnhl.
c>nnrmtos 'lttt: . llt~ !ô:lr;tm exuihido~. e ;c<:on- tnc!!tO du~ t,elegr;tphos. o que importa a in
s~ ! l!. t~ :t exdu:<ão da.o;a.utol·i•hJ..!c:> c.;taduaes !... terC•!reacia da. a.dtnink~;u;.::.O dc.-;u~ r-ep~\rti(:âO 
:tc.,t't}.,;centnndo que w ,,Jn 1Jrejucli Cllr'i aos es- uo:;,;~Jl" Vit;..•s que por sua rr •. ture~.a peculi'•l' á 
r;;.•lo~ que ~v.c d•;lJc"~ c•m$if/itlt< em ·'~tu m·r.a- segnr:11~(;<1 110 tra.rego e vida dos pa.s:!<l:;eiro;, . 
; .,r.:,..IQ.~ l)Ol;t quot;J. pa.m· poúct· ~er pa;z~t u de\',) e,t:.Lt· Süb :t inl!netliat:1 dirc.c:ção das 
. tn.:m de tcdeuramruM e:xpedit.l.o.;;, -ca.l.(!udo ao-; adminisi;r .çõe;,; das ••ias·lc~·reas; . 

. yo cer~~~utin·c;, fi:;.;a.l i><t'Y' o 1úo ctc.Ú<t (acttl· E. c:ous:del-a.·nllO ma.is qui: coo;,;tit ue vel'lb.-
dll!le ! ! . • . · àth-a. novtd:·vie. pei-ego>is~ima em seus d~~I.S-

Scmel ltante al>'itre lembrodo por tão eme· tro:-os efi'eitos si vim· a. ter execução, n. di:;
rito cida.d:lo," nii.o apro\"eic~Lri"' melhor nas ·posição de semelhante ~rtigo e :;eus para-
in~r.ruc:,ões I{Ue devessem ser expedidM pela graphos; _ 
directCil'ia do telegt·apho a seuS si.tborJinaclos E. attenclentlo a.inda que a materra. do 
no caso do cumprimento fiel de quanto deter- art. :3 • é a mesma estatui•la no art . ::>•. e ~u 

·mina o-decreto n. ;,12 A?. · - p:u-agr:•}llto do decreto do governo p_roVlsorto, 
. Não s~I'la· ma.i~ _equit;;,tivo o justo que se !e: em v)got>, e que p~r consequencw. desne
continua.s;e a ctun pl'ir a lei uesS3- parte, per- ces&'\l'io 8e t11roa legts l~l· sobre esse .-. P0nto_; ·. · 
mitti)ldo · ;~~ a.utoridad~s estwluae~, 11a.s con· · é u c.:ouu.rüs~~o de obras. ].)Uitlic:o.s ·E? . colorn- -. · 
\lições li:irmulada.s pe!o liom·at!O N iator;_ para Sii.ç;.ã.o àe p.1.t·~cer _que a:; emend?-S do ~enadQ · 
a_s ícde~~s; o uso do -teleg<"J.pho,- que é .antes ·ao ··;>rojecto n. Jê,_~A, _de · ~6:. d~õ--Júlh.O:-ca.ô.eute. . 
~lll el<•t~<:nl.o de n.i.l.ministraç-.i:o':' do ~ue· tun~. sej:.m re,ie~t.,~as- ·· · :. · -· . ·. . · ' · · ··. 
1un!IJ de renda ? . · · . _ :'·. coJUlUi~:>ao. acredltan•1o ter mterpret~.do 

_ Pu1;~c~ . que ic<erla is~o pr~~erl ~·cLi. h nmil11n.- 1 os fe tltimeritos dit ·c~ri}ai'J.-dos Sl'S~ Dap11 tado~~~ .. .. 
çao <J.U EI se prete.ude 1ull1nglr "'e~tat.los alt~o- j ~ccn,;.elh ... nc!o {: J:e.)el~:ao de ~te:; ~menda;;,~ 
nomo::o, equiparando-se às emprezas mez:can- ·Julg~ liue o proJecto 10 :l, sat•sf~, por sutl.S. 
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di~posi<:tie~. plenamente, a.s JlCce$sidades Ul'· 
:;ent.emente r~clamadas e que tende:·à. :1. re.-<ta.
belecet' a. owlem iudispensasel nes...-e I'aiD\• da. 
public:t. ar.lministr;•l,'áú. cu.lo ;•uxilio não póde 
set· ne~ado elll circumsr.ancias emergentes. 
que exiJ:l.llt comnu.nic:\~Õas rat>ida~e urgelltes 
de autoridade a o.utoritlade, sem gravis.:;imos 
inconvenientes. · 

Sala das sessões d:~. commis.:ão, 5 de no
,·embro r!e 1894.-C,,dlto ('i.,!l;·tt, '·e!a.tor
presiclcnte. - .T"i•t;w:int .Ay,·~;.<.- 1'tn-t;"<ctv 
Jlm·<~il·tt. -Aí·th•ti' Tcn·,·e.< .-~·,·rn>lf• d·: C r•H· 
vcit:.- Jo.<d lJcrilt!fJ!!((,-Ct•)i<'i'!Ítl(J .lo! Si· 
(JU,.;,~,f • 

N . lGJ A - ~~~5 

Ele1:a ,; catcgol"ia ti~; al{ar..;.kflt: tle .J> (lrlf.;m te 
Me.<a etc Rcnt/.Q.~ da cidad•; de p ,•(otC!s.; d,( 
OHh·n.< p.·o'Citl encias 

Tod;\s e:~o.s impugn:~ie.;, poré:n, oão re· 
~i:>t<:m no embate tla.s Ct\O:;irtcr;\ç(íe:; qnll. no 
•ntere:.~e da racili!<tç;io •! couscqucnte •fesen
,·o!dm.mt~> do c"lllOJili'Cir. lir.ito c do pt·oprio 
tÍ\i<:O, le~ititmm <\ IJI'Illenç;"to do COO\ffiCI'CÍO 
•le,;.,, pt:O~pera c 1lorcscenle ci.lade. 

o Goveroo, em deles·., elos iuter<=ssc:;~o ôsco 
e t):\l':\ sntisf:tze\' ns crescentes exi;::encins que 
,, dcsem•o}\·irnento commet·cial vai:p:\ICll· 
t<?n:lc!CI, tem ,, l.levl)r ele cstni.Jeler.er esta<;ões 
th;•·aes qne nttcnúam •·m )!'t'i:ó2sufficiente a. 
es.-a.s exiz,•or.ias. satísfazenc.Jo-os enfio pcnndo 
es~c de;;cirl\·otviment· •. : 

As kis de,·cm set· clecrel~HI:t.s de :tcc<mlo 
com f1s lli:'Ces:;idar!cs CJU<: -,J o1·dcm e o pro· 
;.:t·esso e:d:,rcm c nii.o :n·hitr:ll'iamP.~1tc, :10 IJcl 
ta!nnte UOi; legi:>ladOI'C:;. <10 <;:I(Jl'ÍC\10 e tr.et\
CUlOSOS pr·~juizo;; do:; gov~rl!;:Utt.!S. ~j ê VGJ'
tj;~Je q u.:: ns leis dect·etnuas em de,a~C(•rdo 
com os costumes ~ ;1ccessi.-!:t<los sociae::: de 
IJU!IIquer ordem ~tio · il'remissi·:ellllCOte ".00-
tleom:-,..ias a ser 1:2ltt·:~. mi:•rtn. e.-;~\lulo:; de 

Foi l)resente ú Commissão de F;\ZCnd•\ e D20hum atreito, o:i.o me:no:; vcrd •• de <i que :1. 
Iodustt·iasoprojetto a. 161 de lS9:J'fUI! m:~rea falt.'l de sua deeret.1çüo em tempo oppot·h:no, 
pessoal nxo para. :\·Mesa de Rend;•s al:i:.!lúe- perturb<uhiO •~ marcha. se1·en:~ do dcse:wolvi
gada. d:\ cid:ule de !'elot.'l.s c •lá outras provi· meu to social. só }ll'oduz cnkave;; <\ es;;e ,les
dencins. eovol ,·iroento e pt·ejuiz~ ra:oes pa.r.~ :t m:~"sa. 

Pelo decreto n. iOOS dü 31 de outuhr<• de :;ocia!, {ll'•tiuizos qnc re,·ertem i:nu1clli:•t:l· 
lSiS foi a Me~a d~ Ueudas ca. cid;.de de Pe· mente coutm o~ ictel'CSSes ti~> t~st: rio. confnu
lotns considerad:t estaç:io depew.lent.:. da lli,·eis sub:to.ncialroc::ote com os dcss:~. ma~:~. 
Alfandega d:l. cidade d<• Rio Grande, hem soc·ial. 
como :l. Mesa. rle Reodns de "\ntot inn No e:1so ora contl•ovet·tido os interesses ,lo 
tln. Atr.mdc.!ro. ele P:u·:\na!!uá e ut~J.'I. e outr:.\ Estado ou. par;~ lnelhot· dizer, 1!0 ftsco são 
<.lecl:U~Id:\5 l~<llJ:Iit::tlus !ISI·:t p:·oce~s~r (art. 2• Cl3l'OS e p<SitiVO$. 
do l'o(r;rido ucc•:ato). :\\em Jos de~po.<ho; E •n totlll :1. noSS:\ legh:\:\~'ão !ttlU:\UOÍl':\ o 
tle exportação e cauot.l~em, as mercadot·ias CSt·irito que •lomina é prccis:tmeutc o que 
estran~eiras sujeiUls a ail·eito:; OH consumo, :\Cal~\ de $Cl' eXJ)OSto. Ettt um;\ pnl:wm: o 
sendo-thes :1peuns ''Cíktdos (m-·t. 9• do citàdo 1ísc:o deve sempre ''companlmr o desem·ol\·i
decl·eto) os Jespacho:; de b<tlde(le<"io a re2xpm·· me-u lo ('ommercial, loc:di:S<l.Oifo· sc onde \lste 
taç:io J!:u·~ outt·os pontos 'h mesm:l ou d: n·e· se l<.e:\liS;\ e ::d;\ptntHlO·SO.t·OI' um conjuncto tle 

· reute 1wovinci;~. . mellhli\:; S:\bin:; I) arlciJUO.t\us i\O <ln:>elwolvi-
AO 11\eSu•o decceto foi :H\Oexada taiJella do meuto foc~d . it.s necossidndes de seu impul:;io· 

numero de empt·egados que tlevetiam tet· . oamen\o. 
I::st:1helecen·se lllais uo cit:tdo .!~ereto que .\. crea~ilo do um:\ :tlfttn•leg;~ 1le •1• N'•'em 

(ttrt. f." ultím:t p:ll·te) quantlo a:; collveni&:l- na ciolaJa t!G Pelota,;; é uma u:edi•ln. de vital 
cias do serviço o e.xi:?is~e111 potliam os in~p~- in te:·e:;se pO.l'<~ o :;<:u conm1Cl'cio. 
ctores da.s n.lt':u1tleg;\s de que crnu1 ellas cte· O preçt> u11.s roet•c;\dot·h1s é sobl·ec.u•l'eti;tuo 
peud~nte.$ desiglllll' um ou m;tis empregados .::orn o <\u~mento do ft·etcs <lo Rio Grnode para 
cl~ssa.s (1/faodCf:.-:tS r,u~ coa.tJjuYat· o seu ser· Pefof:.\S JIOl' cat·J·oç·,:;. estr::~la Je fet-ro ou pe
'Y"1ÇO. (JU<lllll o:wegn{:iio; além disso esso transpurtc 

Esse decreto foi ratificado, na RcpulJlica., sujeita. ;~s were.'ldorias. depois de pagai' os 
pelo de n. 1863 A de 31 de outubJ'<' de 18~4. respectivos direitos ê já eu tão \JOl' cout;t do 

A mooid;\ coost:.nte de53e' decreto não sn- recelledor, n. queiJl":\S, ueterioromeoto_. da
tistil.Z mais hoje ao adiant:unento industr ial moos, extl'axios, t·iscos de toda a o1tl.em e ;'lté 
e commercinl operado na.qnell:\ i:nportante rurt~.- Colloc:• assim o commercio <.laquell<\ 
pr:~~ do Su! da. Republiea.. Al~uma. cou:;a. praça. em condições de desi;_:-ualdade O(ljlri
mtus do que se preteoC:e no _.projecto sujeito mente e até- vcxutoria rel:\tivamente ao d•C 

- no parecer da commiS:>:i.o ê flreciso f:tzet . . ciuade do Rio Gt~\1\>~e . 
E' Terdtule que algumas impu:,rn !Ções CC'iõ· ,\:; deloo;:as o n:•tm•:tes tr•.lnstotoos que. 

turot\ se r~zer á ~pit':lçi\o tio cÕml)'lerc;o:rle 1 elia.; nc.wretllm pnt-:l o commer·:·io ~iio d~ 
Pelot:1s <to es.talJC!eciu.ent( de um;t alnmü~<,<a 1not;;r. um:: ve1. 9nll o con.it_!c!;:oeu:os ern sua~ 
dlf!Jmn·l:\ ut·•Jem nes;;;\ d ll:ulc . 1 r•!h\•;\les cem o hsco. Org.m1s:HI:t conv1 -esta 
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a Mesa de Rendas de Pelotas, S•lmpt•e que se 
cln.o recursos rlo.s dt:cisões elo aclministra.dor 
ú~ss:t mes:t para oinspectol' da Alfamlega. do 
Rio Gr·~tn<le, sempre que lia-se a remessa. de 
papeis refct·en tes ás t\.llegaçues e a U.e :tmos
tr:ts sobre que verstun as duvidas e contesta
ções, a~ delongas, corn :t louga. C<wga de pre
juízos que ella:> acarrehtm, sii.o iuevilnvei~. 

Si enc:arnrm!>!:l a questão pelo lado dos in ter
C:i~~s n~cae,; nao lllenoo jt\otiricavel se mostra 
a nec.e,;~illnd.~ da cr~a.;.l.o t[.,,-,;:t <dfautl,;g,t. 

;,l;:nter· •1 0\I~sa. d"' R.end;ts .. le Pelt)h\s como 
est.a<;i.io d<;:]Jet1L\eutc dtt atl'amleQ'a do ítio 
Gr;:mde do Sul é ar1arcl1i:;:u· ~ ~lilucultat· o 
~ervíc;t) Lle fb:Jealh't~;"ÜO nessa Alf(llld~gu. Está 
llemollstral1o QLle & cadit vez mttior• ü movi
mento de mercauo!'ias qne rti:lue u despacho 
n!?SS<~ est~ção. Do seu pe~~ml. '.~utes su1:ficieute 
p<ll'<L o seniço, não p,;rJe hoje sem prejuízo 
do meor110 ser cte5t~.c:.ldo ptlrO. ·<'I me~a tle Pe
lotas nm n~mero de empl·egtLdos qne lmste 
para O SQl'V\ÇO ueSt.l. 

hssa alfandega, a.tteutils ns nece~sir.lalles de 
seu se1·viço, para. melhor altender ao sen 
expeJiente, pÕlle a todo tempo ·recl::tm<"tr o 
pe~soal qne estiYer deslttca.do !l<t mes<L de 
PeloütS ou negar por e.;;sa 111eSnm cauS•\ o 
angmf.lnto de· empl·~g-aLlo:; · nes5<~ 'meott c isso 
com detrimento de intere~;;es i~ualmeutecou
fessaveis, quer se 05 encare cómo referentes 
ao C(lmmercio de Pelotas, quel' se os enr~we 
como referentes ao 1lsco. 
- Póde-se ;,lleg:J.r que a. cre:ição de uma al
raudega em Pelotu:;, si pot· um la.!.lo o!rerece 
va.ntt.,..ens ao seu commercio, pet·mittiudo·lhe 
livre expansii.o,consideraúa llelo lado tlo inter
esse ti~CJol.l é essa ct•eação de contest:wel uti
litladc, pois . q 11e, e~t;tudo a que lia cidade :o 
pefJuena distancia d:t llo H.io Gmuíle. eU;~. 
re·lunt-t.lt·~~ em prejnizo da5 rendas da .l,lfun
deg-:~ elo Rio Grande, 11 l}ue nilo pot.lerá com
]>(IUSal' o sacriticio do Thesomo com o custtJio 
d~ss~. nova a.lfaudega. 

Essa :trgumentação não tem ponder:\Ç~O 
algunm. 

Pl'imeiro, porque ''· circnmst:1nci:t da pe
(!llCl!<t dist:~ncil~ de um po11to pam outro 
não pôde ser moth·o dettmninante thl tíx<tt;;ão 
de. dependeucia 11;cal entro es~es pontos. Deve 
~e atteuder na crenção ,:Je pos tos tiscuc~ i1 irn~ 

· 1lOl't.:.tllcia J)t'opria r le ca(h\ nm dos log'•\res, 
l<? ~:!l.J.to · er~l cont:l as ch·enmstanci:~s v;1rias e 
numerosas que <l~êterminam ~Jndependeuch 

• entr~ elles exh;tente .A co:Jsider.:-.çilo d:tsituil.c 
o;;;:Lo · geo,.:·r~tpllica .. é· \}m: elemento secu:1dM·io 
qu;tt!do o desenvolvíiiú:uto 'do· comme):cio e 

· int:;res8e;; lisc:;ei; estilo em jogo .. ···• . _ ·. 
. $egullllO, llOrque ·ess:t·alleg-;lç:i.o tem contra 

~ i o peso tios· f.tctos que cootr:.t. eU;\ con
,;pir:-t ni e inY•tlhhun-aa. 

Eil-os : 
A cidade do Rio Gi'U. IIÜe mo.uirest•' um:t 

vita'ida.de_ commerci::ü cr·esce ute, a.pezttr do 
dese.rrplvnnento notavd da :le Pelotas, o que 
qne1· t.hzer que uma e ouh·a teemcondiÇóes de 
vi<Ja que lhe si!.o peculi:lres. ·~ 

A~ Jezu.r do acct•escimo contiuuo lias rent.lns 
dr. n.esn fle PelottlS,nGm por i5so tem-~e notado 
deC1'•~seirnento das rendas da Al{i.mde~a do Rio 
Gra.núe. O que se tln.rà in •~vit.welm~nte é que
<i. nv·i!i,inde OJiet·ooid;J, :to comm~:r~~io !lo P clo
b,;, p.;•·rníllíndo·llte Hvre desenV•)I virn<:utn, 
~eur por t'6rma algnma detr::t•mintu- ,,_ tJJ<wte 
ou r· uuíquíhunento du. pr·açtl do l{io Gr:1nt.lc, 
cl,te,·minil.r:'t o ttccrGscir:no da rendi\ get•::..l, 
,~mb.>t'fL desloque nmu p<ll'te da qlle :1ctu:>l· 
me o te 6 a.n·acadudt\. peh1. :l..li'aodega uo lt io 
Gr·:.t!!Llc. 

O Tiltet'esse it;cal bem enteurliúo não devú 
cootr.nia.r o intr::resse cornmercial. Leg-!slar 
em cc•ntrar·io é lt~bot·:J.r em erro :';ondcmut<clo 
pele bom senso e ·peht experí ·~nCià . 

A creaç:.1o de. nma al r,wde~a em Pelottts 
nU.o iril. inllnil· de moclo desfu.vor•tYel llil -viua 
economica da cidade do .Rio· ·G-mnde. Como 
dissemos an·ás. est:t cidade tem co nd i~Li{j:> 
proprias u~ desenvoldmeuto, estii., como é de 
todc.:; sabhlo, se tornando um centro industt•ii.\.1 
de importo.ncía, florescente, pr·ospero e ro
lmst", o que cermmente n ão é o arre:to cl•.> 
cu.lol' onlci<ll, que entre uõs t<lm sido até liQje 
mm vag-.1 aspiraçii.o, calor que a lias llão é o 
unico pL'opulsOl' de progre:;so iudustrinl e 
com:nercial, r1elo contt·ario é 11111 f\]emento ;:;e
cun<lnrío e de someno~ irnpol'tnnc!•t. O c;Llor 
ollkh1l não ct•ea cou· li~éJes ue '\'it :t lidade de 
eS)Jf:Cie ;t!gum:J. quando OS tlemuis element o,; 
ralham, apenas anima-a e desenvolve-:\ . E' 
e~ t~. '' Ycnl;1de. da q nnl ó !lOt;tv l'l l axemplo a.. 
ckhtdc de Pelotas <\O l ado da do Rio Gmn(.J..: . 

Qumldu mesuw a:;sim fos;:e. nilo em isso um 
motivo b<tst:lnta t'orte contL'tl a crett~ão de 
um:;. alfi,ndeC"a em Pelotas . 

r:: coriden·uJa.vel toda <l. m·~di<.h qlle tenha · 
por fim compdmir o, expans~o natuml de uni 
pou to, tornanrlo-o dependeu te de outt•o vat·a 
cumprimento de deveres iut.lu ticos, quando as 
mnnife~tações Lie vit<tliclade (\,~ cada um dell(~s 
estiio ligaclas ao proprio to~a l tml que elht 
nasceu. em qiw ~l\:1. se desenvolve e· progl'ide 
fOi' f.ll'Çn. l1C um <.:onjuncto de. circnmstanciits 
nn.tnra~s. 

n,~~nonstr;\dc1, pois, que :1, cirlat.le de Pelotas 
exic:-e. uma -estaçi'\o 1iscal h1 dependentc .da. 
ntü; !Jd,~g-(1. do Rio Grand·~ , re:;ími apeuu.s 
p1·o~<l:l' ~~e- es;,v. ~~ta~:ií.o deve;, s~r tiiuJJ :.tlf<ln.,. 
tle"U. <l·' ni.iO umll. ~;unp l ·ls nw~~t ne rendas. :sob 
do~,; :i~pecto~ pôde ser en (;;w:~.tb essa qne>tiio; 
O .primeiro serit o rl:t i iHllo:·tnuc~a: . índnstria l 
e commerc:i i1J c1essa loc;l lhi :uie , - o ~~!,íun•lo sc6~ 
o dos intcres'c~ thc:v~> . 
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.n}UES DA CAMAR..t 

En~u·ando·>e-a sob <.>SI~ nltimo nspceto 
nã•1 pó<le haver :r m:nima du,·iola de qne a lei 
vi::ento a utori$:1 êss::t c; e:rciir., pois '1Uf>. se
g-u.ld<l el!a, o ra~to de uma cs ta<;."lo ii~al 
:ll i•'>õ~m· 11nm rettll,\ sU{I.)l·io:· a tluzemos ~o:Jtos 
(:2\10:000$) !JOt' :rnno é :notivo sulfici~ute pat':l 
su:. •·le\·açã." á c:~t .. ;:-od:o •.le nl íittto!eg;t. 

•.Ir:\. <> me~:\. •l •l J·e:; 1~5 t1e i'elot:;.:;, "pez:11· 
ela,; clittl!>.nldad(ls até hcj .. oppostas 1•el•t <3lll!r·e
uh;:elll t.jcal par:~. d 111. :\t!Oi•tatla, a tt•·"h um·: 
I'll·td:l o.nnn:\1 1)\1~ v:li ole I.:WI) :: l .Li{}:) N•ll iOS. 

'Tenr.ln <tUu oii.•> ntte:otn anroi<·r nenhuma. dus 
:.\CtllUCS. ai !lJ.ndt::;":t>' de 4~ Ol'llí<OI. 

:{o nrhn<~it·c· • semeslt·e tlu C<•t-r~nte ::tnuo 
p:-udnziu utM read:~. J., 8·10 c .• :t:o:; de •·áis . 

!-!' est~ um ta~lo rc:wntl,~cido ctn 1!ocn:nento 
o!licial. o ral:\.t()rio do ex-r(l:m5t1-o t.la l•\:ze11d:t, 
DI'. Feli~IJello frcire . 

S~l!lllldO O rel:tiOl'!O uttimo ib :\iiniSto:io 
d:\ F:Ít<:!J\1\a. (ll J·c:.,torito 1io :tn:w correo:~) 
re'J'JeritnJ \.lS alraude;;a~: 

A •.le Pam:tn!!uil. 110 cxen:ic!o 
J<' IS!l-:. ~ ~q.,anti:: ole . . .. . 

1w exc!'cicio d~ 1891 itlcm .. . 

po:-tanci:\ commet•ci:~.l dc;;s.'l pt-aça. uo que :1. 
renda tle su;~ me::.;t o.le rc;nl!a~! 

~üo a.lt•'St'l. ella. com r.xl\liC!'{•llCk\ que "'il.
liosos elementos coo>pir:oru paa·a o 1-:~pido 
progresso 1l~S<I lo:::llld:ulc~ 

:\'o c:onhe<.-itucn to do Gol'lli'I\O tem cheg:~.\lo 
lWH\ multidi,o ,)e est:•tist ic,a~, mitppas, bn
lancos, co!·tlt!iies e infor·m:•Çõcs de to~ht oz-dern, 
do~umenlos lodo;; que \)rol'::tln :l evidencia ;l 
impo:tttuci:~. co:nrnc t·cinl tlessa pt·:~ç~ .. 

Quanto ús coodi~õe• elo loca.!, n:io se yó.1e 
ne~nt• 'JUO o por·to dG t>elo t•'l:l oQ'o1•oce con
di\~es optimas pal'l\ a n:wcf:,-nc;lo. 

11: e;se porto, l:leg-n ro c I':WQ t':l. vel ;i. t!scalí
s:'ç;'o· \l\nçmn :uwot·a :waHaa.ltnautc cenlcnas 
de gr:~ncl~s emiJ:ll-caç.<Je,;. uttc:iou:leS G eslro.n
r;cil'::s, j, ,-ela e o. vapor. 

Con:>ideremos ;dnd:L que :1. ca·ca~ão de llrna 
alfaudeg>l eru Pelota:; não~ hoje nt~i~ ~ue unta 
q r~o•stão d c :t I çttda e tcrcnhls concl uiJo Que 
tudo demoastt~~ ;t utilidndc eles><\ mC1li1la 
'lnauto nos lntare:;ses t1o fi;.co e~~ ~u;\ ur;:eote 
necessid:\•le qotanto nns intere~s do eom
met•t:io. 

li ~ .. 1~'92 )!> - .. 

» - » )o 1803 " - -. 
A dt: A l':IC:tjú no ~xerdc!o l.le 

!894 üfJU;IOtir:t!e . ..•.. .. . 
nvexcrcic:io de 1893 itlew ... 
A do Rio Granole do ~Orle tiO 

exet•cicio de IS~ ~ 'lllantia. 

G9ô : &!;:?~1Gl 

I .4!'5: OS'-l~SG.'\ 
I • 00-:. : :22t)S9\tJ 
1. 1!5: 160~i320 

Accr<!SCe :ain•l:l. que c..-so melhoramenl0 
pooe ser reito com uma. despeza relntivameol8 

r;equcn:1.. si n eonsiJem1•mos com ns que se 
S07 :Sl4.~ fazem C{lro n.s ::~.l randeg-ns ~ que :\cima nos 
SSI :OII$000 temos referido. 

de .• • .• • . •. .•.. .. . •...• . . 
Uli "!lel'~icio I.! e 1803 idem ... 
:\ de P<:netio oo exercício ,!e 

189-1 a qumalin de . . .. ... .. 
J\ de 1:-':..rahyloa no e:terc:icio 

U.e 18'J-! a quanti:' dú ...... 
no e:te:·ciclo lle 189:5 idem .•. 
A •lo 1-':•t·nah\'ba oo exct·cirio 

de H:i94 <\ qu;mtin. de ... .. . 
uo exercíCIO c! r. 189~ it!cm .•.. 
A d~ Cot·~ttnhil- no exer•cicio 

tle 1894 a.quanti:t de •.••.. 
U(o exet-cic: io da 1893 i•lem .•. 
a tle s~r nto.C>\thnrina no exer-

ci elo de 1894. a de ....... . 
n de Maceió (Alagoas) de 2• se

mest re de 189·1, tnenos •• •. 
11110 no :?.• semastre de 189:; . 

761 :6Si~OOO 
3.38:771$000 

! 22: 293:>'000 

l.::li:662:~g5 
I . 232: 77ti,'?9·J6 

:lO·I: 168$65.'5 
Z59: :;oosns 

l.l3S:550$llS 
99!): 635$5~-1 

I . 734: 50S$354 

448:492$;183 

V"-se d<!SSC qunuro que. erceptnalhs ns 
o.lfanrlegc\s 1le Pa:~\naguit,. Pa.ra.hYba, Co
rumhil. e Santa Catl:;u·loa, que potlem equi~ 
p:ll':lr-se ='• Mes:l de Rendns de Pcfotas. tou:\S 
:l.::i mais ~tão em candiçó.es inferiores. 

Por e~se la.olo o quo·e::-:igit· panr qne a. mesa 
lle Pelot~s seja ~le\':l.da á et\tegorü• ele :-.lf'nu-
tlc~?.. . - · - - -- - · •· 

Si eilc:~.mrnos a qu~stão pelo lodo U.\ int
-portnnchl c.ommercial (.hl pra~ de Pelotas. 
t:~mbcm nenhum.'l duYida. poder;i. surgir. Que 
pl'OY;~ mais completa. se poderâ exigir U.a im-

Com css:1. alfanlle~, IO\'<Id:J. em coot...'l. a 
desp<:za neces$:tri:\ P."ra ~ so:\ iostall:lção, que 
bastm·il ser de 5:01JQ$, c-:•star-se-h:\. annu:ll 
mente 100:580:). !s.-o oo vrimeil·o anno, pots 
quo iac;t:\11:\da tGI'·So-h:~ .1~ 1\l>:ltCL' os 5:0~ 
,lestiua<los :i. inst<\lbçi'io, ricaodo ~im t·cda
r.illo a 101 :S~$ o seu cu:;tcio :tnnna.L 

Conforme ns tubellas <lo l\Jioisterio c~;, t-"a
zando. c.sto nouo ao Cougro:::so ;~.prcscnt;ld:IS 
pediu-se par-,\ custeio un ;\IIMdcgr~. do Pll.m~ 
uagua 99::)84.~, qu:tntia es>a cle'"utla pela Ca
m<~r.;l. n•• propo~t.\ do or<;antonto ji• npprovuu(l 
em 2• discus::ã.o a 102:581$000; 
JlMa a de Mr~cajü 81:540$-

mantidn. pe ln C.tmara ...•• 
para a do 1-:.io Graotle !lo Norte 

i3: 182$-mnnth.la. -pchtCa-
mllro ........ . ........ .. . . 

para a de Penedo il:i~-
0\:tntid:. )l6ln C:"\mal':\. ....• 

pn.rn n da l~nrallyba. 100:0i4.) 
- elevarltl pela. Cam;lra :1 

para a da P~r-na.hyt.\ 74:,100!$ 
- rnaotid~ p:!la <:amam •• 

pam n. de Sant O\ CAtharioa 
!13:728.~-elovo.da poln Cl\- • 
• ni:U':l. a. •• . - -. - - . . - . - . : .•• 

para. a de Corumbà 131 :i9S$ 
- ele,·o.dl pelu Cnm:~m a 

para. a de l\bceió 152:460$500 
- elevada pela Camom a 

100:Si4~ 

94.: 52SSXJ(l 

153:~ 
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Comr~:wc-se este quildt·o eorn o Cjnadro l'cteo I l\:;c1tes em v:trio.; Est<\dos fier.r:\ niodn. SUJJer
rct'ereote ás r_entlas destas u!f;\Ddeg<U; o :~.IJund.mc.\o desse pe:;ro:ll nM uetuMS alfun
leve-se em considera~;:io a;; rendas tla e:;tucã.c de!:<\S. tl:lSt<t ler-se o qne está pt-onosto e ,j<i. 

. n;e<l l de t>elotu.s, cla:~tie;\da como mesa de- a.prn'O'>'<'l.do peta Cnmm1~ pa.ra tlc.:tr sê com·en
penàonte e o n:ltumt au;mcuto de$t:os <:orn a . cit1o dis~. 
sua. elcvaçilo <t ;\lfaodega e ver--se-h;t que ê r:m ·vista. do exposto é a commis,i\o de pa
rehtti,a.mcote pequena a despe;r.a uece;snia. recel' que o Oongre:>so resolva. soLre um pro
p:lf:l. seu custeio. . . je.:to su\Jstitut iV<l no ue n , 161 <lo corl'ente 
• Ct10vécr. notar, é mesmo uecessario não auno, •1Ue é o segui~te : 
esquecer, que não é c lot<~l dessa qmUltin um 0 Con"eesso N'•\c!onal reS()lve : 
nu3'mento de <.Je:>pez;.s e:: r:tue este e real1x1ente o 
-peq~:~eoo . A ri. l." E' el~vada à c<•tP.goria de Alf~-

l:la~t:L ccosidcrar que actuahnente ji1 se li• ~ ~:m dõ. ~" ordênl :1 1\lesn.,Je Re::alus úu ciuade 
deS}sar.:~ <:<1m n !l"e>a e qtt~ com o pe;;s_oa t. ;,u.- .de Pctoto:>-. 
Q~l'!Ol' uecessa.rto e::se üu~mento liem w:;J!:III· :\J't;. ~. • l~l\ all'andoga serà. org;'lnis:\tlt\ <l 
ticaote I) mesmo neohulll. si ror coov"oirin tc- pn:sll:ad:L de collfonui.t.!:.tde com a tabel1'1. 
mente aproveitado o pes:loal de fuzelllla. '1Ut: U.tUJ<;:s:a. 

o.oda eu~-ostado a \'tu·i<IS alfnudegm; e que :'u·t. :~. • O Govemo allriri o credito que 
percebe vencimentos. r,'r. ne~!?~Sat'i.o ... [l(l.t';\ sua i nstt~.!l:.•<;,fio. e. func ....... 
. Segundo .o relatol'io·deste .nnno .to· Mini:;- ciunnmonto. · · - · · .. · 
tel'io d:t: Fazenda, hllo 229 .ernp['egados d:.:> r:x- At;t. 4_" Revo~m-se il.s ·ühposi,·,iies eni con· 
tiucta!l the:;our.u·i:ls que estão oc..,;~as co:l- -
,1içv~. H•~ me:m1o, :;e~undo e;;s<l rehto.~·i(), trado. · 
mn in;pccwr de :dr .. uú~ga, o <lo Ccu'ri, rruc S:tl;~ dns com miSsões, 7 de outubl'o de 1895. 
!P.mllr11 a cooveniencia da remOÇ':Li:> Je uma -LiH.~ de Vasconcellos. presidente. - Al~r-e
p<ltlc do peosonh\.ddido, lir~no Bttrb()$(1., t•ehtt<ir .- ,inisiü de· .4.1m~t'- -

~ícEmo com :< cre:tção cle nc\·as delc~aci"s Sâ f>dxotl) .-llde(ón.so Lúl!'-'· 

. -
..... -..::: -. 

···:·.· 
.......... · 

.· .. i . ··.-.: 

.· 
· .... · 

: .. :.:;::;;~ .. .-... r. 

C;\m:>.ro. V. V! ~-
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TABELLA 

I InspceLo o· ..... . .......... . ... .. .. .. .. .. . ... .. .... . 
6 Primeiros escripturno·ios ... ........... .. ... ..... . 

~ ~\~~~~~=iro ..... : ....... :: :::: :~: :~ :: ~ ::: ::~::::: 
i lt~íP.I do lhesou r~h·o .. . . .... . ... .. . .... ... .•..••. • . 
t Pot•teiro .. ca:-to t•tttio , , •• . , .. . . .................... . 
l Continuo .. ....... . ...... ... . . .... . ............... . 
I ,\dminisLrndoo· d•~ C~tpnLazi~s . .. .. .... ... . ... . . .. 
1 F 1ol (}O t\t'lliAto:n .. .... . , . • , •• 11 ........... . ....... . 

s~x rodiento: pn pot , JICU !liiS . . .... . ............ . .. . 
AC<iUi~i~:iio de li! r os, 111\~ndcrtw.:ões . ....... ... . . . 
I,~z o ollumonnçao 0111 du1S fcsLovos •• , .. .... . . . .. . 

Mon:is~ 

Conccu•tns & re fll:'Hitt . . . . .. .. . . .. .. .... . . . ....... .. . 
Publiençiio do ediLnos ........ ... .. ..... . . . . .... .. 

llivcrM.s dc~pcz~s: 
AIISij:RR.~UN'I. elo /)(odv 0/flcia.:. . •• • . ,, , , ,, , , , •• •• ,, 
Serviço telcgrnphtco .. . . .... .. . . .. .... ..... ..... . 
~\gua1 :L~olo, ct.e . .. . •• ... • .... •...••... • .• . •••.•• 

CAPAr AZIAS 

l'F.SSO.\t. 

11.\TKRIAL 

ncp~ro do onaloriru .. . . . ... . . ... ...... . ..... . . . . . 
J,ivros o ol>jec,oa para o cxpodíe:nto .•..•••. 

1 l~tltrfi() . . . o. oo• •·· · · ······· o···· · · ··· ········ ·· · '4 

ti RomJdno-cs ..... . . .... . ..... .. ...... .. .. ..... . ... . 

~JA'l'EtH.H .. 

U6p '4 rO!t el o IU!\t~rktl. . . .. o ... o .... .. . o .. ........ . 

Cu!'tteio ••.•..•••.• ,o, •. .. .. . . . . , ,o,,,, . . ... .. . o .. . 
~xpodionto . ........ ....... . ..... ..... o • • o •••• • • • • 

1 Coonmn.ndnnLo., . ...... .. .. . . ..... .... . .... ..... . . 
1[> OuMdas .... . . . .... .. . . .. . . ..... .. ... . . .. . .... ... . 

MATRfliAL • 

Acquisicã.n A Ct>llCcrto drt n.rrn:u~ ... . . . ........ .. . 
l~x poli ioutl! . .... ..... . ... . .. .•..... ... . .. .. o ••• • •• 

Alugaol do OJ\M.~ pllr4 o OXf)O.lJicnt.o c ôlrmn.r.o:\1 .. . 
Despt~n úe iM>hli:\ç;io . ... . .. . .... . .... . . . ..... . . 

Ott:UI':.iADO GIIATIPICAÇ.\0 

4:000SOOO 2·000~ 
2:1()1)$;00 :~:tausooo 
1 :uoosooo sooaooo 
2:600$000 :1: lOll~O();) 
j :400;000 800$000 
1:ô003fJOO 900$()00 

õ60$J·OO 280$000 
1:8001;<)00 i :000.)000 
1 : OOOf:! ;úO 60~000 

·············· ·· ············ ········· ····· ··············· .. ....... ..... ··· ··········· 
·············· ······ ···· ·· ·· ·············· ............ 

·············· ·· ············ ........ ....... • •• • •••• • o •• •• 

.... .......... . . .. .... ...... 

Dia rios 

2$000 .. .. ......... . 

Diarios 

~~)()() .......... ... . 
2$i>OO .. ... . ... . .. .. 

Sok1 o 

1 :OOOSOOv 
666$5$ 

l':Lnpn 

500~000 
333~33l 

VI!XCINKI<lO 
4 N!'\U,\l. 

G:000$00() 
1 J) : !00.}000 
19: l!OO!'OOO 
4 : OO(),jOOO 
2::100.;000 
2:500-'$000 

8Hl$000 
2:$00.<000 
!:000~000 

2: ·100$000 
200.-;0CJO 
i00$000 

200>:000 
300~000 

tSi'OOO 
100'.:000 
300:JO<l0 

000$000 
i00,$000 
soosooo 

i :"00$000 
1:000$000 

O:OI)(J$1)00 
;,,000$00() 

T OTAL 

58:340?000 

S:OISSOO 

9:000.3000 

S00$000 

i6:500i000 

450.)000 

1 I :000~000 
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N. 161- 1895 

.iU(u·ca o pessoal fur;o da llfcsa de Remlas ela 
cidade de Pelotl!s 

O Con~resso Nacional decreta: 
Art." 1.• A Mesa. de Renrla.s da cidade de 

Pelotas. considerada estação dependente da. 
Alfa.ndeg3. do Rio Gra.ndP. , nos termos dos 
decretos ns. 7063, ele 31 de outubro de 1878 e 
n. 1863 A, de 31 de outubro de 1894. terá d~ 
ora avante o pessoal fixo constante da tabella 
aonexa, com as vantagens que lhe competir 
por lei. 

Pa.ragrapho unico. O inspcctor da mencio
nada allandega designará um ou mais empre
gados par· a coadjuvar o tra.bal h o da referüla 
estação. quando as conveniencia.<; do serviço 
o exigirem, e manterá o pessoal subalterno 
necessa.1'iO para o seu melhor desempenho. 

Art. 2.•• Ficam revogadas as disposições 
em contrario . 

Camara dos Deputadas, 20 de agosto de 
1895.-Viclo1·ino 11fontei1·o.- Riva.dcwia eo,._ 
?'&L - !.{a,·çal ele Escoba1·. - Vespasiano de 
Al.bti(Jt:aJ·q,~c.-A. l'into dit Roclut.-M(I.rien
.~e . -Aicnca .. ~II'O. - Jl!m·tin.; Co.~ ta J us1i01· . 

do Thesouro Ferlera.I Dt•. Arthur Nieira Pei
xoto, um a.nno de l icenÇ<\ com ordenado, 
revogadas as disposições em contl'a.rio . 

Sala da.s commissões, de outubro de 
1895.- C-onçalo do Lago, presidente.- Gus
tavo V eras, r elator.- Geminiano B1·a::il. 

o Sr. Presi<lento - Acha.ndo·Se 
adea.ntada a hora, designo para. amanhii a. 
seguinte ordem do dia: 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 204,de l895,concedendo a.mnistia. a todas 

as pessoas que directa ou indirecta.mente se 
tenham envolvido nos movimentos revolu
cionarios occorridos no territorio da. Repu
blica até 23 de agosto do corrente anno, com 
as restricções que estabelece (3a discussli.o); 

N. 83 B, de 1893. autorisando o Poder 
Executivo a. contratar· com o engenheiro 
Ayres Pompêu Cat·valho e Souza e José Au
güsto Vieira, ou com quem mell1ore:. vanta
gens o1ferecer. a construcçii.o. uso e goso de 
um ram<\l ferreo da estação de Sapopemba á. 
Uha do Goveroa.dor,e outros molbor<\mentos, 
nas condições que indica (3" discussiio); 

N. 159 B. de 1895, sobre a emenda o1fero
cida. pelo Sr. Nillo Peça.nha ao pt•ojecto 
n. 159 A deste anno, em 2" discussão, a.u-

Ta!Jella" que se 1'e(c;·e 0 Jn·o.facto, m·t. to gmenta.ndo os vencimentos dos juizes seocio-

1 administrador-thesouroiro ; 
1 escrivão; 
4 auxiliares para conferencias ; 
6 guo.rda.s. 
Camara. do3 Deput..'l.dos, 20 de agost.Q de 1895. 

N . 220 - 189G 

Atcto1·isa o Podet· E tJ-·ecutivo a aoncodc?' ao 
officio.l do Contencioso elo 'Phesotwo Fede1·at 
Artlnw Vteira Pei~:oto wn anHo de licença 
com o o1·rlarwd o . 

naes, seus substitutos e procuradores sec
cionaes (2" discu.ssão); 

N. 21 1, de 1895, a.utorisà.ndo o Poder 
Excutivo a. abrir ao Ministerio da Marinha o 
credito supplemontar de 7. 616 :993$250 U.s 
rubricas que menciona o art. 4" ela lei n .266, 
de 24 de dezembro de 1895 (2" discussão); 

N. 93 A, de 1895. a.utoriso.ndo o Poder 
Executivo a manclar cor.struir um ramal do 
prolongamento da Estrarla de Ferro da Bahia 
de Santo Antonio das Queimadas, ou de ou
troponto mais conveniente, a villt~ do Morro 
do Gltapéo r2" discussão); 

3a. discussii.o do projecto n. 206, de 1895, 
autorisa.ndo o govel'no a abril' no conente 
exercício ao Minísterio d<J.s Relações Exte-

No requerimento jnnto, o Dr. Arthur riores o credito supplementar de 19:500$ á 
Vieira. Peixoto. o!Iicüti do Contencioso do verba n. I do m·t. 3• da lei n. 266, de 24 de 
Thesouro Federal. Jleàe um a.nno de licença uezembro de 1894; 
com ordenarlo, para tratar-se de nefrite inci- :3• discuseão do projecto n. 209, de 1895. 
piente, Jie que esta so1fren11o e cujo 1rata.- autorisando o Po~er Executivo a abril· ao 
mento dexe ser demorado e seguido conforme Ministerio da 1ndustria, Viação e Obt·us Pu
afflrma o Dr. Fernando Francisco da Costa llica.s no corrente exe.rcio o credito extraor· 
Ferraz, no attestado annexo. dinario de 9:873~760, destinado <tO resg:üe 

A commissllo de petições e poderes é de i dos c.ompromisso·s i~herent~s á COIOJ?1issiio 
parecer que seja o peticionat?io a.ttendido, nos exammadora.. da. escrtp~Ul"<lÇM ~a Soctedalle 
termos do se"uiute projecto de lei: Anooyma do Go..z do Rto de Jane•ro; 

o . 1 3• discu::;são do pr•1ecto n. 210, de IS!l:í, 
O Congresso ~ac10nal resolve: 1 autorisa.ntlo o Poder Executivo a abrir o era-
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto- i llito supplement;~r de 12~:R2R~o. :í. verba. 

ri~$\.! O a conceder ao ~Hicial de Contecioso 1 3'2 do a. r~. 7• da. lei n. 26G, ele :.!4 de dezem-
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br? ?e l:l!J4. p:u'3. ()CC{)l'rer ;is de;:paa.s com o que se inutilisarem dura.nte o tempo tle 
f<~orJCO :Je moedas de nickel e bronz,;: pr.tÇtt. o direito de q:~e go~am :t> rw<~.ças .lo 

· 2• tliscus~ã" do projcct<t u. IG A. de 1895. r·xr·r·citfl c n:-rno..ra.. de :;ct•em reoollliuns :1.0 
O!lÍI!Ondo uo sentido de não ser ~~ppro,·ndo o !.:wlo drr.: In validos: 

· · pt.~ecto n . 16. tiMe aano. que lledam. de i> discus~:lo dn projc•cto n. 04. de 1895. :tU· 
ne:1hum cflHto o neto ··e 1;; tie m:~rço Je~te toris:tutk• o g.)v••r·no :t utaU<itr construir solll'<! 
anuo. t!o d•rectO!' da :·:~cola. :\li!it<tr. =•PPl'O· o t·io S. Francisco um:L f1011Le li;;o.ndo Joa
vado por aYi:;o do )!i:lislcriv da. <.;uen:~. re- r.eil·tJ na Bahia. i P~troUna. em PcrMm· 
lath·? an~ t)ffic!nes alui!: nos e t>raç:ts d<l prut. buco: · 
m:,.t:·tcul:\''os n:Lquclle ost:tbelecit:1enr.(>. c(lm ! ·• di;;cussil•> do projecto n. 89 A. de ~~~5. 
votos e:n $Ci~'1.ra<ll> de :;lgur;s dos membros opinaudo r.o seatido <1e niio ser npprovado o 
~"'s ~omm i~~íil·s de c"nsti~ui\ã.c•, le;;islao,.;ii.o e prCtjecto tl. 89. •1e:;te a:1no. que substitue 
JU6tt~'ll. <:de m:1rinhn. e gmn·:~.: p!:lo que a ell~ acompanho. a tabcll:l. F, an-

2" rliscu~sii.u 110 pt·ojecto n .' 218, de J:-;O:J. ne:m á CfJII.~oliJcu;<io da.< L~:t.• elas .·11/(mcle!tas 
:unori.~udo o Podct• Executivo a. a.t•ri1· :to •; Jfe.•·,s r/.: t·:ewt .. s l·ct/e;·!IC.<; 
~fin ist!!r!o da .Justiça. t) Ni!gOCio~ Ictet·iores o I· di:c\tssito do p:·oj~cto n. 193. de 18%, 
credito especilll do i6:000$. p:u·a p:~;!~lllento a.ut;oris·tntio o Pode1· E2:ccmh·o a. reformar 
d:ts des:pe1.as com o pessoal e mõ\teria.l da. Co· os estltutos da. Escol:>. Polytechn ie:l. uo Rio 
loni<L Correccional dos Dous Rios· de J;lnciro de accordo com o projecto lormu· 

:?" lll::;cussã.o do pro.iecto n. 2Í!>. ue· !8!)5. lfulo pela r:!Spectira. congt·e;::u;t~<> em li dt 
autori$:lUdo o Poder ~ecusi-.:-o a. a.b ir o cre- rn:\!o t!o:;te auno, com as t·cstrieções que in· 
dito' supplement.'\r de 810:000.~ â Vérb:.~ n. -i llica; e<\ noruea.r· e1l'ectivo::. iutlependente de 
do art. 6° da lei n . .266, de 24 de dezembro 'cóncurso. nos t~:rmos do art. 31l> t!o decretO 
de lStH; n. 1.159. Je 3 dedezcmbro de 1892, os tentel 

:>· •!iscussrio c1o pr~jecto o. l4ú B, de IS95. s,tb~titutos que n_a. ~·eferido. escola exercem 
fixa.nao a. despeza. do ~Iinisterio da Justiç:~ e interinamente o rnagisterio :.L m3.1S de IG 
Ncgoci<Js Intet·iul'C$. p:u·a o ex.-:lt'cicio de lí-\06 a. unos. sem intert·upção alguma.; 
( redacção pa.1·a. 3• discussão do pro.iecto 1"' diroussüo do projecto u . 180, de 189j. 
·u. l,J!J. destP. :tnno); organisaudo o estado·ma.ior do exercito:a 

L" discussão do projecto n. 00. •1e 1805. di- Intendencia Geral do. Gu<:rL·o.. e dà outrJS 
".idin•!o o territcrio d;\ Repuitlica em oito pro,·itlencias ; 
c•rcumscripct~Cs, em c:l.da. uma das quaes crc<~ 2• di,;cu$S'io do projeeto n. l-10 .'\. de 1~ 
um l~nco ~nra auxiliar· as ioduslrias agri- autorisa.ndo o gvverno a.. conthmar no pn· 
co!a, pastoril e coonexo.s, conforme o ;:egi- meiro po>lO do exercito totlas :u Pl~tç.\s com
men qtto a.iopta; missionad;l$ nesse lJO:>to :~.tê 3 de novcrubN 

Discusslo \toica. do projecto n. 200. de 1805, de 181).1; 
autot·isr.udo o Potler Executivo a concodel' no t• d•scus&"ío do pl'ojecto n. 39 A. ele 1S9.i 
Dr. Henrique :\l:tran d:~ :,br.t:~ e ,Hbuquer- dctt'rminamlo a.s condições de ren.quisiçiio do; 
que. ~sistente de cliuic:t. lla. Faculolude :le direitos de cid<tdã<: tm~zilei ro, com voto em 
:-.red!ci na d;.~. Ba.bi;t. seis mezes de 'ticen\a., sep:tratlo do Sr. Martins Cosu~ Junior ; 
com o J·especti vo ordenado. uara. tr:tt:l.l' de Continuaçrio dt\ 3" discussüo llO pt·ojecto 
sua. saude onde lhe convier· • n. 96. de 1895, regulando o estado de sitio: 

3• discussão uo projecto n: 134 A, de 1804. 
a.utor·is;;.ndo o governo a contracta.r com Len1nta.-se Zt. sess;"io ás 4 ho1·as e 20 llli· 
quem melhores v;J.ttt:l.geos oJTerecer 0 serviço nutoi da. tarde. 
(I e na Yegaç;"ío dos portos de S. Fl·aucisco e 
-~mar~~nte no rio Pnrnahyb:l. ao da Tutoya , 
uo estado do Ma.ran hão · 

~· c~ücussüo do proje~to n. 13! B, de 18Q4, 
autonsa.odo o governo a contrnctar com 
quem melhores. V<tntAgens oíl'erecer o servir;o 
de uma viagem mens:\l na. linha de nave
~ação entre os portos de Corumbá, S . LUiz 
<.te Ca.ceres, Miranda e Aquida.ua.na., no estado 
de Matto Grosso ; ·, · · .. · 

I• diSCU$São elo projecto .n· . . 215, de 1894, 
c?nfl!ri_n·do dit·elto t\ apõseht'âdõriã dós. fuíié
cwnartos t1n. lnspectoria. deSande dos Portos 
desta. capital e ·los estados ; · 

P discuSS;1o do projeeto 132, de 1895, tor
n:;.ndo ext~:nsivo ás pra~ d<J. bri:,'llda policial 
da. CO.pita.l Fed~l e do corpo de bomlxliros, 

118> SESSÃO Dl 11 DE OUTlil3RO DE 1895 

Prcsicl~ltc:a das Sr~. ]ll)sa c .Silt" (pl'csideurq 
A1·t!.w· Rios (t• ilice·Jlresidmtc). Rosc_t 
Sitr;a jpn1$Ítlen!e), 'l'homu.: D.:/.fi,M (1" $ecr~ 
tw·io) ·c Ros~· e .$il'l)a epresidente): 

.. .. 
~· Aó riieio·dia pl•õéêd?se· à chamad~; ~~ qual 
respondem os Srs . .Rosa e Silva., Arthur RiO!. 
Costa Azevedo, Tuomaz Deltino. Tiiva.res de 
Lyra. Alencar Guirn<wães, Sá. Peixoto, Llllll 
Ha.cury. :meto Pires, Ga.briel S.'llgado. hla~u 
Bleellar, Tlleotonio de Brito, Carlos de No-
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\' :teS. Iiollandn de Lima.. nr:ne<licto Leite. Vi- ' mingncs. Arthur de Va~COII•:eil.1S . TO!'rE'S 
..-eiro;;, Co,..ta. l{o(lriguC'~. (.;usta....-o Vel':tli. Port.ugG-1. Pedro Blirge~. Hclv<do !1!onw. 
Edu:mlo de ncrrei•-'. Clnistino Cr11:1.. An!zio Fr·ancico (:rur·gel. Cunbv Li.wa. Ch:tt~a ubd
<h~ Aht·e_:t, _Nogucim Par:m~1.guil, Pb·e:; Fe;~· CJ_i· antl , Armi_ui~ 1';1v_ares. ).Ieúeiro,; c .\lbuqucr· 
1-a.. Frc•··el·;co Borg-e~. Gon(;~lo de La.gc•s. lho- q·.:e, 1·larc1oml" LttL.;. Ed w.1rdo !~:tmos. !.:ivnv
maz t::l.valcanti, llU.eft.J:1so Lima, .Jo:"•.o Lopc:;. :-;io Ce~(lttt·lr·a.Z;un:~. i.'\ei.,a. FI.tvirJ ue At•a.uj"o 
Franciscu Bencvr.lío .. Jo;é P.evilao ua. August o -l t: li'' S:!ntos, Crbo.no Ma.~condes. :\ l mP id~ 
Sc.-,;ro .. lnnqneira. A"yre~. Tri'n··l:\df:, .i<·,i<f. M:~ - Gotn\!S, I.a.ndulpbo tle i\Iag;;llJúC$, iiÍav
l'lano, 1\rtltur Orlar;úo. To1--nt-ino de Curvu.- -rinl~ .. Joã.o Luiz. Chag:~s Lobat••. J :;fu> Pc
lho. Martins Junior. t'e:·eira. de Lyra, (;:1.$p;~r nirlo. Ft~l'l"::lZ Junior. Leol:e! Filho. Fern•ira 
Drurnmond, C-qe[ho Cint:·a,_ L uiz de .-\nd!'ade. Pir<!.c;, Theoteoio d·' 2\IagallJã~, Simão da. 
cn~r.elio da. Fon:;ec:1. Lourenço de SiL. Mtguc! Cunh1, Li ra!olpho Ca.et.J.uo, Lama.r~ille. Al
Pcro:unbuco. Gonr,-alves ?.1ai:\. C:~.rlos Jor ge. fre·'o fm i:>, Al rneida _::-<ogueira, DollÚugue.~ de 
Fet-n:mde:> Lima.. ,\l'aujo Góes. Clem-eotiao Castt o. ~foreil';l. da Silv~. Cit2cin.:.to Bra::a: 
do :•lnnr.e. Rocha ca.v:-. lc.1.ni:i. Oct.1.vi:\UO Lou- Luiz Arlol_rho. Ca.racdolo c X<L\'icr do Vaite. 
reiro. Olympio de Cam}JO:>. ~leoezes l'ra.uCI. ~sem c<Lusa os Sr.;;. Cleto Nllnes. Silva Ma
G~:mioi::.no Bl.'<t;;il. Bouvei;:l. Lima.. Santo~ ~e- tlZ. Harro:; ~-::--.1nc" .Junior. Domingos ele i\lo
r C'Íl"J.. A.n~usto de Freitas. ?<lilton. F!-nucJsco raes. Frau.:tsco de Barro~,Cos!.:~ Jur~ ior. Vieira 
SoJrê. Tosta, __ Manoel. Caet,'l.no. Ar i:;tidcs tlc de l\io1·aes e .Alberto· S;;.iles. 
Qu eiroz. Paul:~. Guimarties. \"er t(OC •1o Ab:·cu. E' 1· • c • 1 te ~- • , . . R rl . • !O~ sem a e J:1 a. ppr3v .... a ~ :tct.1. l.a 
L~ovi~11r!o Filguélra.s, Jo;;Q Ign:tcio. o n;;ue~ sc~io a.Z~tecedeRte. 
Litn:L. · Tolentino dos Sn.ntos. Sebastiii.•J Lnu
dulpllc. 2-ra.rcolino ~tour:~.. Pa.ranbo' ).1onto
·nr.gro, Athayde .runiOl', Torqua.to .Mm·eir•t\. 
Gc\!<!lno ... Loreto. Arnmrio .de. Siqueira. Jo~ó 
C;;.t•ios. F:·,mça. Carvalho. O:;ca.r Go ioy .Atcin•1o 
GÚ11.n:-.t~ura, Amcr·icc ue :\1a.r,tos, Lin~ ~)e . Vus
('(lncollos. AliJerr.o Tor:rcs. Bcli~:l.r io· de ~ouza.. 
Et'lco Coelho. l!'or.i-ec;\ Portella, I·:uzcbio ue 
Qucit'llz. Sil7a. Castro, _1\ilo Peçallh<J., :'l.g-os
ti:1ho Virl al. Erm·sto B!'azilio. S·:: lJn.s &ião tlc 
L."'.~cri.l:J. , Ponce d" L<;:Oa. Puulino de s~>U?A'l. .lu
nior. Oampolina, Lirua. Duarte, Ca.t•\·lllho 
i\lour-ão. Vaz de ).Iello. Monteiro de Barros. 
Gonf,".llves H.a.mos, Luiz Datsi. Fortes Jun
qusirn. Francisco Yeiga. ..:11•ra ro ~oteibo, 
Oct<~·;ia.no ne Bl·itO. RiiJeiro de Almeida. Va.l
i::d;\rP.s, Cnpet>ino de Sir1ueira. Rouol:pll.o 
Abreu. PintO •la !?onsoo~ . .\tatta Macbudo.Ar· 
tlwr Torres, 1\ianoel Ful:;eocio, Oleg<?.rio 
.\1:\cie\. Pa.rn.izo Ca.v3.lcanti. C<trlos dll.S Ch:~.
g~s, Co~t.l. Machado, Pa.u!o Queiro;:, CLl.se
miro lln .Rocha, Dino Btreoo, <..1-ustn.ro Go· 
doY. A.dolpbo Gordo~ Bueno de Andra.uo., 
P:I:Clu;\ ·salles. Paulíno C~~rlos . Fr;~ocisco 
Glict:rio, Furtado. Herrneneg-ildo 1ie Mo
ncs. Al-ves de Cc1Aro. Oviclío Abra.ntes. 
T.:ruo.no ue Gou•eia, :Mariano Ramos, LumenllU 
Lins, Al1uei J<> Torres, Brasilio da. LIJZ, L~ lH'O 
Mllller, P:wla Rumos, Francisco Tolcntino, 
E111ilio Bltlm, F'unseca. Guimarães • .\I:trt ins 
Co;ta, ~larçal Escobar, Angelo Pi ~lleiro. Pe
rsii':~ da Costa. Apparicio Ma.rienae, Riv:\dn.
\' ia. Corrêa. Victorino Monteiro, Aur-eliano 
.Barbosa. Pinto da. Roch~, Vespi.i.liiano tle ,\1-
buquer·o ue F.rancis~ AÍEmcastro, .Ped ro nfo· acy_r.e êa.s$ii(óÕ .. ao·N~.cimento . 

O !!?I·. !>A·c .. ~denie «lecln.t·:~. · q ue a. 
iiSt(t •ia __ _ pm·ta. acc:u sv.. , . <~ .P:esençn. .de .. I 10 . 
St•:;. deputúdo;; e que pol' conseo·ui:-~te vae 
tna•HJ~.r proc.adcr ;) '-' Ota~·-ilo das it~u.terins en-
cerrada.::;. ·. ·· · · · 

l!ectu.r:t mai~ que os projectos ns. 204. S:~ B: . 
!59B,2ll e :J3.-\,iignram nn. ordemdodia. 
impressa. como não tewlo ficado cnceúado.~ na. 
S~>são :~.nte1·ior, mas. en<rew.nto. consta. dn. 
or .leru do dia do H \T ü q nc elles est:lo encer· 
rados ps.ra·sereni \·ofudos hoje. 

Sfl.o "'llcce..o;;siva.m<"nte :5em üeb:lte approvo.
d:ls as Ro;!;:.c.Ç"~CS fnae;; dos pr~~ccws os. 160 A 
de IS!l5, c 201 :i, tte 189-1, pa1-a. serelll envia
das ao Senado. 

F.' li•io, julgado ol~jecto do delibero.çii.o c 
envia.do iL Commissã.o é.e Orça.me.nto o se
guinte 

Eq~i-,;an>. os v~ .. cÚ>·•e;rtos d~s 7;wlio:hccal·io$ UQ.~ 
(etfiUldt~.tdcs de ~Hed.icina aos d.c,,c: s~crelarios e 
os do.< $;.tú·o>bliothecm·:os (W.<Ú.os ,;~b sccl·et~
''ios c i ;,c/He os -,.,c.<mos (ÍI.; iccionm·io.Ç wz.1 
clisz,osiç,;e.< do a;·t. 2 ) ;). CQ.pi!ulo XIX.. d-is· 
posiçüe.• !JIII'IU:.< ela Codigo rias Disposições 
Commuos o.s Instituições (lc Ensino Supe
rior dcpendrnt:e,; do. Min::slcrio ela ltt.<Liçlt e 
Ni~OCios .f;lt criores . 

O Congre.c;so Nacion3l resolv.e .: . 
-Art . -L° Fic;üu ê'itüi~I':tiiós ·os ~~ncimentós 

dos biblioth~cários das facuhlodcs de msdi· -. 
-~bre-se . a. ses;:ão. cioa :10;; tlo:- .sect·et<lr ios· e · i:>:> dos sub-bll>liO:. 
lJeixa.m de compar~-er com causa. par tici- tilec~rios aos dei.:; ;.:oub-sec;-erli.I'ios. 

pada. os Srs. Coelho Lioboa, En~t.S Martins, Art . 2.'' Fico.m jncluidos os bib!iotbe<::J.rios e 
Augusto Montenegro, Bricio Filho; Luiz Do- • sulJ-biblio:fue<.-arios o.as dkposi~es do a.rt. 295, 

·. 
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c~pilulo XIX, di~pooic;:ões geraes ào Codi[}o I Sat:síazendo-me coru a axplicação tlada 
da.< Di.•posiçiies Commt!,•S ti.< I us! i:uiçõe.< t/c pelo illustre relatar, pcn·q ue os olliciats 
J!,i$i .. c SuJlC>·ioJ·. dep<:ndenÚ's ào :\!inislcrio ~J.IUntsti3.d••S estão sujeitos M Jccr(lto n. 15.5. 
da. Justi~~ e ~egocios lnte1·io1·es. de 9 deag-o~to de 1835 e :~iudn. 111ais que t 
• · At·~ - 3.• Revogam-se as cii::posiç-ões em contagem rlo tempo dos o{(iciaes aclla·se re-
contl'll.rio. g~.;lada. pelo projecto c pelus leis nmel"ior~ . .. 

Snl:\. •lo.s sessões, 9 •lo outubro de !895. - O Sll.. FR,\NCISCO GL1Ce1~ro - Som du1·ida 
l:r,:<lwico lJ:Ji"!Je•.-1'"-ro.,, r.:a Carvalho. nenlluma: 

E' posto a votos e a.pprovado o seguinte O S1t. TI!O)I.\7. CAV>\T.CAK'U •. . • peç.o a i'2· 
t!radn da mioba. emenc.l:l .. 

Consult.ad:~, a Cam:lt'<l. concodc ;J. rotiradn D·qrwr:mcr. to pedida. 

Re~t1eremos a. nomeação de t1ma Com mis
são Especial de cinco meml>t·os. para rever a 
legisln.<-áo' vigente sobre a organisaç.ão ju·' i· 
ciaria no Districto Federa!, propor a.rerorma 
ou as n~odificações que juiJtar necessa.1'ias 
pa~'ll.melhomr o serviço de administração da. 
justiça pelo Sr. Pires Ferreira. 

S.R.-Saladas Sl'~sõcs. 9 rJ e ou lubro de 
1 S95. - Seluuti<io :(LC Incenln . - Fretlerico 
lJOr!Jt:;.- Lias de VasctJ,,c~:t:ns-Leoacl F:llu;. 
-Fran9a Car-ullflo.-Osca1· G«lO!f. 

~Sr. J=-J'c:;::i<le:n~e-En: virtude da 
3.ppi'O\':l{;iio tio requerimento. nomeio parn a 
commi~iio o:s Srs. Seba~•ião de La.:erd~. 
Eduardo Ramos. Pires Fer1eira., Adolpho 
Gordo eFl'<l.ncisco Veiga. 

OROE~1 DO DIA 

c.lt Sa·. '\!aU:u.h.u·ctll (J!ttla ordem)
Sr. presidente, consulto :1. V. Ex. si :1. v(lt;t· 
cão do projecto pôde se•· reita -pot• partes. 
porque tll!sle modo potlei'IO. vot...-u· a lhese do 
tu•t. 1•. isto é, :1. amní$tia. a.mpla. o rejeitar 01 
para..,"l"J.p!Jos seguintes que :são restrictivo;. 

O SR. PkESIDJ:::"'rE - A vota\,;w em 3• di;. 
cu:iSã.o é feita. englobadamente; o que o nohre 
deputa.do !'Odia "ter feito era. m:\n clM· ement'.: 
suppre,;si\·a d;\ ~:~.rte que de..~ja rejeitar; n.a; 
:t.gol-a o. t!iSCUS$:10 está. encerradn.. 

O SR. i'.ULAJ>AltES- Ma.s. uma vez que não 
posso mandar emend:\. snppre..o.tiva, porq-ae a 
discussão est.~ ecccrrmla, peço licenç.• vara 
pondei"al' <rue n. votaç;1o por p:n·te equi vnie
ri\1. a. emend:~. suppr~iva.. 

O Sn . Pru:stDE:-.'TE - Mt\.S a V. E:c. cabi~ 
manda.r a.ernend<l.mppr~i,·a.: e á .Mesa cabt 
agora sulometter a votos o projecto ~~~ 

I 
globo. 

. . _ . O SI\. . VAU.ADAI\.ES- Sen·e o.o meu os ~s11 
E· a.nnuoc1ada. _a vota~:<lO do :P~QJ_ettCt con~ulta IJara accentual' que. votando o pri>

!1· ::!~4 A, de I S~õ>. co~ced.enuo <\~nn:~tl<\ a ljecto em globo, suo iit•,,o pol' n~o poder ' 'Otill 
,od:ts a ]lesso~s que dn·ect.1. ou m~1recta- ;J. a.mnistia. ~mpla.. 
mente se tenham cnn::.l,·ido uos mov1memus 
1·evo1uc\r;narios ocCOJ'l'idos 11\1 tenitorio da. o s 1• • Fa·au cis e o T o leut.ino 
Repuol kn ate;. :13_ de agosto do. c~rrem.e :u11!o, <l>tl<t oruem.) t·equer ,·otação norulnal para o 
com_ ~s resmcçues que estaoe1ece (3.. c!JS- projecto n. 204 A, de !S!l5. 
cus~·,o) · 

·• · Consultach. o. Carnara. app1·ova. o l>e-Jido 
O S r . Tbom&~z C a vaJcant.i (~!a par:!. vot<~ção nominal. 

t>l'd~1a) Sr. presit1cmle, na occasião em qne Procedendo-se i~ votlç:1o nomina.l, ap
l!ontem faltou o illustre relator da commi:s· rn-ovam o projecto u. 201 A, de IS'êlfl. os Srs. 
miss.io que elab...it·ou o projecto n. 204. n;1o Li:nal.la.eUI')', Fil.,to Pires, Ga.bl•iel SalgaJQ. 
tive :1. !elicidade de c-st:Jr presente para. ouvir Sà Pei.xoto, Theotanio de Bl'ito, Carlos de 
a S. r:x. Por esse motivo oão J•etirei naquella Novaes. Holl:mda. de Limo., Benedicto Leile, 
o·:C3.$iào a emenda que h:wia apre;;entado a Viveiros. Costa Rodrigues, Gustavo Yeros. 
e~e projecr.o. Eduardo rle Berrcdo. Cbrlstino Cruz, No-

Depois das ponderações. de S. Ex., verí· gueira Pal-anaguá. Pires Ferreira, Fre~leriOJ 
fiquei que :1. emenda a.presenw~a. era. iudis- Bo1•ges, Goneato ne ~os. TbQma~ Ca.V:l.l· 
pensavel. porque .rereria·se a. .uma" lei que cm~ti. lldetonso .Lima, Jcx1o ~opes, Franci."" 

·~hva ·em s~u inteiro ''igor; qomto ··á ·coo.- Bene,·oto, Jos.é &vil3.qu&, A'llg\lsto Severo, 
tagem do tempo. assumpto a que se ' refere , Tavares de Lyra.. Junqueím Ayre;.Tl·ind:\·lc, 
ta.mbcm ~~ minlla emenda, pansa S. Ex., betnl Josó A!ariaoo, ?.Ia.niDs Juniol'. Coelho Cintn. 
como o leadcr da maioria. que o tempo den~ Lui:T. de Anrlrado. COrnel:o d:;. F ou~. Lou· 
eer CQntarlo, segundo <is leis anteriorê::. renco de Sã, l\ligucl Pe:munbuco, Gon~:ah·~ 
(A.JIOil!dos do S1·. Fro:uüco GJ:ce1·io.) 1\1a.ia., Ca.rlos Jor~'l'. Fernandes Lima., Araup 
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r.úes, Ro<;ha. C<walc:tnti. Octaviano Loureirç. 
Oh"ropin de Campos,. Menezes Prado, Geml· 
niàno Brazil. Gouveia Lima., MUton, Fra~· 

. cisl:O Sodré, Aristides de Qu<•it'?Z, Pu~ll\ Gm
mat"ães. VcJ·gne .de Abl·eu •. J,Jse Ignacw. ~o
dJ•igues Lima •. Tolentino dos Santos, ArtllUl' 
t\ios. Marcolino :i.íoura., Par <•n1\0s Montenegrv 

. :nh;tyde Junior, Torqua.to J>ío~eir~. Go.ldino 

. Loreto. Antonio de Siqu.eíra , .lost: C:.lrlos. Ser· 
ze•letlo Cor rea. Fr-:l.lll':l. Carvalho,Osc:n Godoy, 
:\Jcindo Guanabara., Thomaz DcllinCt. Amcrico 
rle !IIattrJS, Lins de Vasconcellos. BeliS<:.l'io de 
Souza., Euzebio de Queiro7" Costa. Azevedo, 
Silva Castro, Agost inho Vidal, Nilo Peçanhu., 
Ernesto B1·aúlio. Sebastião de Lacerda, Ponce 
rle Leon. f>aultnode Souza JuniOt', G:l.mpolio:~., 
Lim<\ Duarte. CJ.rvaiho Mou;·[o, Vaz tle .Mello, 
Gonçalves l~iJ.mos. Luiz Detsi. Fúrtes Juo
r;ueira , Franci5eo Veiga, Al>:aro Botcl.llo, 
Octn.viano ·de B:titó. Larnounier Godofl'edo, 
Jlih~iro de Almeid:~., \"alluc:ares , Cupe1·;;ino de 
Siqueil':t. Rodoipl10 :\ bl'W. Pinto. da Fonsee~. 
Arthur Tol'l'es. Manoel Fulg-enc10. Olega.rto 
Ma.del.P&l'alzo Co.nlcanti, C;.rlcs das Chag<1S, 
Co$t& Á\·laclwdo. Paulo Queiroz, Co.sen1iro da 
Rocha: Oino Bueno. Gu~tayo Godoy, Adolpllo 
Gordo. Bueno de Andr:Jda, Padua S:J.ll<·s.Pau· 
li no Cnh's •. Frnncisco vlicer1o. I-lerm~uegildo 
àe ~Ior;leS. Alves de Castro. 0Yidio' Abmntes, 
~larianc. R amos. Lunenha Lins. Almeid(). 
Tor:·~s. Alen~'ilr Guim:•r5.es, Brazilio da Luz, 
Pnulo. Ramos. Fr·anci;co Tolfntino, Emilio 
l3lum. -l"on~eca. Guimar-ã.e-'5, Angelo Pi:1heiro, 
Pereira. da Costa, Riva.dttvia <:ol'l'êa, Victor ino 
Monteiro. Aureliano Bnrtosa. P into da. Rocha, 
Ve;;pasi:mo de Albuquerque e Francisc,1 Aleu
ca5tro. ( 12$) _ 

O Sr. Pl•e~idente- O projrcto foi 
appro"·ado .una.nirnement.e. o \''\e ser aavia-l CI 
i Commissfi.o de Rcdacç;'io .. 

O Sr _ .l<'ll·aneiscu "&7 e.l;;::! (pela 
m·dem.) req ncr dispensa da impressãCI d11. Re· 
tlac~iio do · ·pt•ojecto n. 21)4 ,\, ele 1895, que 
se o.eha. sobre a Mesa. 

Em seguida é approyada pa1•a ser enviada. 
ao Senado a ~egninte 

REDAC{:ÃO X- 204 B-DE 1895 

ll-:1dnc~!c7o fi;J(,'/ do ]Jí'O},•cto ·;, . 204, dt'll'!'-! OJ• 1:o, 

'I~w cr;, ,CC'tt.~ (Uilil isti,l a !oda.s u. .5 r~c . .r;sQQ. .~ qtu.:, 

diJ·t:r; ! ~' Ott Üld i?·,.:cl ,~ntr.:H !~) .... ·c !,!,t/u.nn, t:Jn:ol .. 
1:ido ilOS mo·vi,u:;,lo.< 1'" 1i0hcc:o,<a>'ios ocço>·
,-it/o,· ,,o il<lTilo,·io da B~;.~tblica. , tdc 23 <lc 
I'I.!J o.~to do con·~;,l!<: t.r,u tO, co1n 1(.,- ,.,;~!ric~· t)t:.-: 
qu1; t:.<tabefccl! _ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . o Fkam amnisti:J.das todas n.s pes. 

os.,s q:re directa ou indirectam!:nte i'e te
nham envolvido nos movimentos l'A>OlUI.'iO
narios occorridt'S no terrir.orio da. Rcpublíca 
a.té 2:: <k agc.sto .1lo corr•ente a uno. - · 

;:; l . • Os officiaes <lo exercito e ila armada 
aninistiadus por esta lei nflo poderiío voltar 
o.o servi~;o act:vo antes de dous annos, con
.tados tla da1a em que ~e .apresenta1·em iJ. 
autoridade competer.te, e, ainda depois desse 
.pl'azo, .. si o Poder . ExecutlYo assir.u julga1• 
conveniente. · 
. § 2." Esse~ offichtes, em quanto não rever· 
tereni'fL actividadu, apenas vencer ão O soldO·· 
de suas pa.teutes e :;0 .coma1·.>o tempo pa.râ 
reCol'ma. · · 

Art. 2 ." Revogam·se as disposições em 
con tra.rio. 

Sala dns comm issões; l i de outubro de IS9:>. 
- P onwlio" Mo?llc,.c;cn·o.- J • .1.. 1vd~a .- F. 
Ll,;la D uol'l<: _ • 

E' annunciada. a vot..1.ç;.1o do p!'ojecto 
u . 83 'B. de 1893, :>.t\tol'isando o Pt'lier E."<· 
·ecuti-ço a eontractar com o engenheiro Ayres 
Powpeu Carva.lho e Souza e José Augusto 
Vieira, ou com qüem meluot-es vautagens 
ofi'm·ecer. a construcçiio, uso e gozo de um 
ramn.l Jerreo d!l. .Esr.a<:ii.e; de &.l>popemba â. Ilha 
do Governador, e outros melhoramentos, nas 
condições que indica. {:3' diSC!JSsão) . 

O !'ir. Lin!ii. de 'Vao;;eonecHo~ 
(peta Ql·d.em) .....; si·. presidente, o projecto que 

Entr:~. em .nrous~ão a Redacçiio·uo projecto vito se vota1· tra. m de mater i<L muito impot·-
n. ;'!1).1 B, de 18\15. tante, como tive occ:l.Sião de uemonstrar á 

Consultnàa., a Camar:1. concede a dispen~a 
pedida .• · 

O ~r. Et·ico Coelho - Envia á 
~·ICS<t a seguinte - . 

Camara.. _ .. . . . 
Tr<Lta-se n:tda mais nar!a menos elo qtie da· 

con~trucçã.o de um t ronco de estrc~.da de 
ferro. · 

.:E mé,,d(; Port:Lnto, peÇo a Y. Ex; que consulte ií Cn.· 
. . . _ , mar a. si concede, em. -primeiro .~ogar_ •. -.q~!l:~e.j:\ . 

>\o a;rt~- l o.'-em-vez tll~ pessÓas-:=dign..:se_.: . lJ: :-VOt.<'J.~O-liOminal;- ~:em :s_eguncJoJ9gar,, pre·. 
ctdad.ii.os bl•azileiras. . . _ lerenCla para o suill.vltULtvo. . . 

O Sa.-.PaE<;UJENTE. a.olP..s de ·submelte1· o .· 
'reqnet·imento - do-. nobre· deputadó a vo~§· ··" :.o -~ 
deve fazer a expoci~o do que existe sobre o . 

o··sl.'-. P'i.;:é;;.fdénte ~A- · :r;~~, nao 
'PÔtle a.cCeita.r <\ ~menda do nobre deputado. 
porque alio~ con~ titO.e · emeuda Lle Rcdact;~o. p roje<!t~-' . · 
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Dir. q1.1~ ao prr>jecto f?!'am ?ff~r~ido~ tres 
s-ub~tituu'"oo: um !lo SI'. BehsnrJo ae :S~'HZ;I . 
outl'o do Sl'. Gonçalt·es R:l;l!OS e ontro do 
Sr .. 'AmeJ:k o de Mattos. CoUJo. !:h.• rem, foi 
t.~ml1<:m o1Ierecido um requerimeni.t~ pC!LO 
81': -Dc>:si. par:". qne o l)l'oie<!to. >~Ire :1. com
UJissio, será e.-.iie votado em prt:nelro Jogar. 

Ilha do Gov~.rna.dor ; bem assim o estal:!eleci
meut.o de cães, ttocn.s. molhes de a.tr-ac<\Çào. 
:mnu.zens e m:\is inst··•llaç(~s neces.<:arins P:).l'!L 
o serviço completo de cargo._ e desoorgu. e. de
posito de mcrcndori:u; e entreposto pa.:ra. a 
"''llimdeg,. de Jniz rle Fór:\. 

§ l . • No contracto o ~overno estipula.l'â 
minuciosamente as obras a. execut.t.r, nos 

o Sr . TAti~ Det..,;i (pela <ml.e?a) termos do~ requerimentos apre~tados no 
pergunta si p•)de retírar u p~rtc. !lo ~e~ re- I; on~r;;~~''· ~>,_em ~o_:no o,;: p1·at.os par~ co~eço 
qucrilncoiA> em qvc diz que $C'J!1. ~av1do. o o . ter~10~~.a? .. o~~ estudos e h-at·alllo~ de 
go...-erno de ~liMs, ou no ca~o ~~ (\ na~ .vooel' ~~u~w •. uuh,\:., ?te •• ~d~pta.ndo ,t?uos _os 
retiN:.l-::~. si o seu rcquerni;ent._, pooe ser rnelho1 a.mentos tot.'Oduzutos em tusto1llaç~ 
.,0 ro.uo .,or ·p ·l"re5( · oongeneres . 

~ . · ' .. , • . . ,.. § Z." Os con~ionarios se obrigarão ~ 
O SR . Pr,ESID&\'1:~ re~ponde qu~ . • t 'ot.açac moilt<tl· um- posto de soccOJ·l·o~ marit imos-

do requerilllento púde ser por partes. pro,·ido Jc pe~on.J h:~.bilita.uo s d :~S cmbn.rca-
ções e apparelhos aperfeiçc.1ãos para. o ser-

O $r. Bueno de .. 'l..nclràda. (pela viço des<J.lvaçt(o dentL'O .do pm:to do Rio d~ 
oi·clónj pergt10:ta _sí: a.pJlt'Ó\";1!1~ o requeri:- Janeiro. 
roenw do S-.·. Dcts1. todo o pro.JecGo '"Oit(l, 11 § 3. • Nú oontracto sen'lo consignadOs o; 
~mmiS$ãO. o aproveit.1. :t occaeiã.o pa.1a de· o>t1t.;: e litvores ge;'ae:< referentes â. vht~li 
Cla.r QUe :1. C0ffiiDÍS5lf.o ')]ii,O áCCCLla es•e req\l.e• ferre&, menOS pri ~UegiO de zona. .. ga.r<\UtÍlL de 
rimento. · juros e subvetl~;.ão kilometrico. ; se consignmi 

tambP.m n direitO .. t1e .. cobz':l.r ta~as .. no CÓ.G$. 
o r.-:i'. l."'):é$i<1once- ob~~r>a que o sel'vinclo do base as t:!o contrncto do cães de 

rer}lterimento . nã<~ esbi. em · <liscussiio .a diJ. Santos. obr ig<tndo-se os coneesstonarios. ao:; 
que. approvodo elle_, .o ~rojecto volta á com- . o.nm mencionados no rcifet'irlo contr;\cto quanto 
mi:::>ão com o ~ubst1tnt.t m e ~men(las. ã. p1·esmçiio tle ser>iço e bem a~sim autor!· 
·· E' u<r-t:Ln. >otos u rcjeit.-tda. n. primeira }Xlrte c<açilo pa1'1l. con~Lr·ue<.,i'io de hospedm·ia de im
do rêqul'r imeuto do Sr. Luíz ~tsl . sendo m.if,•Tante$ e outras de!X!ndencias julgaol.as ne· 
consilll'rad:• pr~judic.'l.da a iegunua parte ao ceS$<\l'ias pelo governo do E:stado de Minas, 
mesmo requerimento. me,liantc p1'é>io accordo com o mesmo E~ · 

· Cóu~ul r.(l.da sttC<lCS$ivami:mte a Camnra. nii.o tndo. 
conc:...'(!e :~ pref'erancia petiida. para a votação § .J.• O tr:\(ego no ro.mnl ser<\ reioo exclu· 
do:;: Htbst.itutivo;. ofri·l'ecidos pelos Srs . Ame- Si\'<l.mente peln Estrada 1ie Feno Central !lo 
rico de :\Iuttos, Gonç:llve:> Ramos<: Belisa.JiO Brn1al }>am tod<Js as meloeldm·ia.s destina.dns 
de Sonz:t. ou procedentes da mel!ma. estrada.. medi:tme 

F.' posta. :~. votos e a.pprovada ::. seguinte o p:l.g(l.tnento de uma ta.~a. por tonellad•t-kilo-
emendn. d .... Sr. Gonçnl>es R.a.mos. metro, que uuo~.:a ~er:i: SUllerlor ;\.C<llc<Ulnda. 

Onde se diz-o p1·azo da conce.>,ã.Q ~er:i. por pam a. Cent r<1.l do BraziL · 
4.5 ao nos. em. - d.i:,.'ll.-se: o ]rr·.l-r.o da coneel!São Art. z. • O pl'll.2o da conc...os,-ã.o s~rü. por •!5 
será por ~5 a.nnos, cont."tclus dr. da.m do con- ann0s, cont·,dos da. conclusão u!l!l obr;u .ou d& 
Q·acto: Findo este prazo, etc. data. em que for.-m iniciadas ascobrancas tias 

Consultudn., u. t.:a.ma.ra u.üo :'lpprova ? pe- ta."W.s; findo este l,J l'>lZO, reverter-lo pa.<·a :1. 

dido p:~.ra a. ' 'Ot.'l.çào not tuna.l do proJecto Uni[o todtlS as obras em perfP.ito estwlo de 
u. S3 B. (le 1393. . I cooserva..;ào S•:m rlil'eito U. in,lemn\sa.ção n.l

Em seguid~ · e· llOSto a. votos e. appr,o>ad? gunuL, re~cn·an•lo-<e o direito de resgu.tn.r 11. 

em 3·• discUSSilO, ns~·~ emend:W? e envJ<l.do 1\ mesllla.:s obl"'d.>~ rlllntt•o dnquelle prazo, me-
Commls:iiio de R.eda.<:<·ao, o segumt<: - dbnte cl.Ccordo. _ . 

Art. :) . • Fi<:am revog:ulas as dispósiQÕe:J em 
contra.rio 

E' -o.nnl.inciada :1. votação do proj~to nu· 
mero 159, de 1305. ~ugmentando os vencl· 

O ·congresso .Na.ciona.l ·resol v e: meu tO:: dos juizes seceionaes. s2us su~tit~ws 
: :· .:o\rt •. L ~.Fica. o govern.o. a:otoT.ísado .. ~ 'con-::. cproeu.c•aclores.seccion:tes.(2'.discussiio). : , ... 
trlict.ar ·· ci:mf o·. ·eugenl\eiro. · A)'rel· :·~·"Jm:peo . . ·· 
Caf\'alllO. ·e Souz:··· e Jore Augusto Vte~ra .• ou . O S•;· Nilo· Peçanba (l~ltt o1-dl!m) 
com quem Jlln.iot cs .vant<~õens · o1rerecer;·· :\· ,....sr · presidente;l!'com tod.1. attén~J:o o pa.re· 
CJ>nstruocão. uzCJ e gôzo de· um ramal r~:rreo cer_dn. CX1mmi5l:iio de Or~.amento, que acceitc. :J. 
oue. partindo da.s immediaçôe$ do. Esb.Çiío de primeira pade da ·min!Ja ·emenda:ofi'erecid:J. 

- S•~popemb:t., vá. tel'ltlina.l' na ponta. da R,ibeh'a, ao projeoto. do Senado. . Ne~tas condições re~ 
. .:. . . ' . : . . . ~ · 
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nho declarar a V. Ex. e á Co.mara. qne n:tit•o 
a segunda parte da emenda.. que fui impu
gnad3. pel(l, commi~iLO; deixando sómen te a 
vrimeim pnrte, qac o. reierida commissü.o 

méo t.a1· de 7. (i l G: 093.)2-'iO ao art. 4·' .J:~ lei 
1i. 26ô. •le 2-1 de dezem!lro de 189-l. <! i ~tt i· 
bui•lo peltl.:; seguintes rubricas : · 

aceeita . · · K; . l Secretarh\ de Esta.do. . 1 O: ll00$000 
N. :! Qu.:I.J' tel-Genera.l..... . . LQ:OOOSO:)IJ 

O Stt. P!n:slrlE"-,.1!:- Na. occ:~.siã.o o;lportuna 
Y. Ex:. pedir<~ a. retira:1a. da p:·imeira parte 
das n;t emen1l(l, . 

N. !i Contadoria............ l0 :000$00tl 
N. 6 Co.-nmiS>ariado Geral.. 5 :OD0$00'l 
N, i Auditoria.............. 50$'100 

E" posto a votos c approvado. sa.lvas us 
emClnda~. os seguintes a.t•tigo:; do projecto 

N. \J Curpo de infantaritt de 
tnarinna. ... . . .. . .... . ao :O(l0$000 

n. 159. 1te 1895. · N. 10 Corpo de mu.rinheiros 
50: 00·1~001) nnYae~ .............. . 

O Congrc~:> Nacional decreta. : 
At•t. I." Fi~ ;J.ltet·atla a t:l.bella. rlo art. :33 

d0 rlecreto n. 848. rle ll do O'.ltubro •le 1890, 
:tccrt'.scendo mais 500.$ ao "ell(:imento mensal 
dos memlll'OS uo Suprem!) Tl'ibunal Federal e 
30•/ .. aos rlos {\mpregados dt secreta.ria do 

N. l.l C:ompa.nhia. · ele i:n·a.Ji· 
rl os. . • . • .. . . • • • • . • . . • (i : iOOS()I)O 

mesmo TribunaL . 
Pa1'agra.pho unico. Os membros do Supre· 

mo Tribun;\l Federn.l, que torern • ~posent<l'
tlos. antes de · h;wer deconhlo o periodrJ ele 
lO aunos de ex.ercic:os, após a p~omulg-aci'Lf) 
da pl;esente lei n:lo gbzaráo para i). a.posenta.
doria. da.s vant:t.geDS U& · OOVI~ ·ta.bella.. . .. 

São SllCCes:h·umente postas a votos 0 av
provadas as seguintes part~ da ~mend:1. do 
::lr. Nilo Pcç:~.nlHi : · ·· .. 

São tambcm :1.n:;.:mentados ris vencimentos 
dos juizt>.s seccioon:e,. seus substitutos e pro· 
curàdores se<:ciona.es. do mOdo seguinte ; 

0.;; jnizes seccionaes r1o Districto Fe:!ernl, 
Est:J.rios do H.io de Janeh·o, S. Pau lo. Minas 
Get-a.es. Rio Gr:t.ndt: do Sul. Ba1Jia, Porn;lffi· 
buco e Pará terit.O mai~ 2:00!l$000. 

Os juizes seccionues dos oucros Est.1.dos te· 
rão mais 1 : 00~000. 

Os j uizes substit utos te':'io.mais I :~0$')00 . 
Os pro~ura•lores .;;eccJonae!'. terao m:1.1s 

I :000~-f)()O . 

N . 12 A.r;;enae;; ............ . Z.O:í0 : 64:>~oo 
N. 1:~ C;1pitanias d.e iJortCl5.. 20 :OOCl)!i"JO 
N. 14 B;ili~;Lm~uw de portos . l:~il : OiJ:)$1100 
N. l;) Fol·Çõj, nasaL.......... :!i5: UJ\f.;,'2-l0 
N. 17 R(•O:~rth;[o rl:\ Carta 

)ia ri timl'. ........ .. 
N. 18 E,;.c.'Jin. C\;wal. ..... . . 
~. i !J Raf\•rma.Jos ..... . : .. 
N. ~0- 0ilms .............. . 
:O.L 21 Muniç•õl!'.~ de boccll . . , 
N. 2-1 MuiJi~·~,e~ mi:v:lés .... 
~. 25 .\1:t.te!'i:tl ll<! COilStl'UC· 

. çã.o Oil •;a.L .••••••. 
N. 2ü Combusr.i vel, . .' .... . . 
N. 2i F';;·et.e.;. etc.. .. .. .. ·. 
~. 28 Event\.Íac;: ........ .. 

:!0:1)00~000 
I O: OI)O~U :JO 
:~s : 5S.~$s 1 H 

:: ~n ~oo: ~~r:oo 
. i UO: úU0)1100 

l . 39:!: tlOO~OJ:J 

· I , 20D: úrXI$000 
200:(H)f;~)00 
r.u:oe:nf;POO 

:340: OOü~IJOO 

7. G 1 G: 093$~56 

Art.:~. • Jicvo:;a.m ·se a-~ liisposiçiiei Gm c.:.n· 
trario. 

E' :umuuciada u. vnt:',\~"io (to projedo n. 93 ,\, 
de I R~5. :\utol'isamlo o P01ior Ex:ecutiYo :~ 
mand:tr construir um r~.mal do p1'olonga
mento da. Est1~ul:.t. d1;1 Fert•o •la. Babia.lle SantO 
Antonio das Queimada~. ou 1le outro ponto 
ma is coaYeniente. à. vi ll:~. do Mol-rv do Chupéo 
(2' di:><:nss:io). 

Os officia.es de ju~tiç:J. terão l •;. daco~r:~.nç:J. 
da di vid« :J.ct,i \7 a, alew das custo.s do regunemo 
de 2 de setembro de lS~l-1, e podendo :~.ccumu· 
l:l.r os cargos de cc<>linnos e ·~e porteiJ·o~: O Sr . • J-(.,..é ~~.::nnci<f (pela ordem) 

Consu!t;Lda. :1 Cn.rn:tra concerlc; ;1. ret•ra''a reqnor prcterencia lliÚ'<L o pt•ojecw primiti"~"O 
pedida. pelo Sr. Nilo Peç;tnha., dll parte ri.a. sob o. 93, de 1805 . 
emencl:l. retercnte ú. porcentagem t\o.s. s_up· Consultad:t.,ll C:tmll.r::.co!lceda a prafercncia . 
plentes de juizes, substitutos e seu; escr~v:H;s. pedida. 

E' posto a -votos e il.pprova.do o seguwte 
tll't . 2."-Revogam·se as disposições em con· Em seguidtL é p~sto a. vwtos e :tpprovad.o. 
tra.rio. . salvl\·a. emenda o seguinte :.u:t.l• do Jlrojecto . 

E' o projecto a..~sim . emeo.d~o, ap,Pl'?vado n. 93, de !805 : . · 
em"" di•cass;i.o e eovtado a uomm1ssao de o Coll"t·esso Nac10ual decreto : . . 
~H;tltui<;[\0, ':-Cgls~Çã.o é JUStiça. .pal.'a-l'edi· .Art. l. •• Q governo manda~d COUStl'~Íl,' um: 
g1l-~ para:~" ~!scussao. .. : . . .lra.ma!rlo prolong•Jmtmi.o da Estl'ada de Ferro .. 

S. ao - .~ucce···· ~.- t.:V~~en.· te~ ~toS.,.?- ._ .. vo~o. s ~-~p •. da. Bal_Jia •. q_ue. partindo rla.Cida.de do·aomfi. m' · prova.d~s em: 2" ru.scussa.o o~. ~egumte •. a.ttt..,os ·vá· ti. Vi lia do: M"tmr1o ·Novo; pMS..'l.Odt'• pelas· 
do pro)ecto n; 211~ de l89o · . . ... . . loca.lidàdes:Sa.ud.e,Cidade de Jacobina e·Mot:rº 

o Cvngt'ê:;soNiú:ional ·resolve: ... · do Cl!o.péo~ . · . . . ·. · - ~ .. ,-
Art. · 1 ."E'. 0 . gov~rno a.utoris~lo a. <\brir .1::: ~~ta a. :r.otos e .reJeltnda. a emenda .. ~o 

·ao 'lllinistério da Marmha. o cred1to su:pple· St. S.lva ~r:mz. . . . 
- · · . - . ' .. ~ 

C:uunr:t. · V .. Vl · 
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E' posto :\ ...-ot.os e ::.pprondoosognin'.e :~.r--, O S x-. FE"ancisco Glice•·io-
tigo : ~r . presidente. dei o meu YOto a. este pro-

:u·t. 2. • O govemo abrirá os credit<·; que Jecto em I• discu.ss;to como protesto tacito 
Jk'l.l'& a. referi!" a. const r:.:c-;:ã.o jul:,'3.!' ne.;o~a- ~m:'-tl~ e_!ltre os :~.mt~os~.P~ra. ~presen:ar na 
riO$; fic..1.ndo rerogad:l.$ :\3 di:;posiç~:. em -: ' dtscussao um substitutiVO ; c o que venho 
contra.rio. fazer. . . . . 

E' o prG.iecto a.eoptndo p:1.ra pass.1.r:). :J · dis- O.\ ti~ :1s ctr~um~t.'l.nCI:\5 pohtt~s ;~.et,u~?-~' 
cu<são pa1-ecera que o pro.1ecto teve em v1sta dlrl!:'lr 

'_ - . um <1.Cto de ltostilida•1e ao ~ro,·e1•no que desli· 
Sao sncces~t"tlm~nle. $~m d<:lmtc- <l;J_Pr~- gou Oô alumnos d<L Escola. ~1ililo.r por motiYo 

vados em ~· dtscUS$;~oe envt~,dos a Ccmratssao de indisciplin:~.. 
de Rednc~:~o. o~ s~mntes .Tt\. ti\•e occa.sil'..o de dizer e repito: lamentei 

l'I:OJECTOS 

N. 206-Jti9:í 

prol'untlamente que e~ses distinctissimos ra
pa.Y.e!', que tão assigoalndos serviç.os presta· 
r-.>.111 na defesa da Re_pubUca. fossem lev;\dos 
a. oommetwr um ttcto de tanta incorree<,:ã.o. 

1 O go,-erno ~ão ~erece si não .elogios pelo 
O Cvngt•esso ~ncional resoi çe : j neto de ~epressa~ no mtere-o:se umco de ma.n· 
Ar!igo unico. E' o goYel'no autori!'ado :\!ter :~.oraem publiC::l.. 

abrir no corr~n te exercício. a.o Ministeri(.' das I O S~. Nn.o PE<_:AXH.\ - Repressão qu~: roi 
Reh:~s Exteriores o craditv supp!em•mt.'l.r-1 excemva. 
de 19.500:000$ :'1 V~?!·ba n. 1, do a~t. 3·• da: O SR. E!l.t::o CoEwo- Apo!ado. 
lei n.Z\.16, de 24 de dezembro de 1894 • .-e,·o-~ 
•T:l.TJ<lo-se as rlisposi~·ões em contrario_ q SJ:t. FRAl'\Cl~co .Gucmxo - Acto tanto 
"' · mats d1gno de respe1to da. Cnmo.ra e da. opi· 

x. "09-1895 1 ni~o, quanto é certo que o (l.ctulll governo ê o 
· - prune1ro a reconhecer e a procla.mar os ser· 

o eo11gresso ).~ncioual resolve : vi~os prestados por esses d.istinctissimos ra
p:\l.cs . 

Artigo unico. E' o governo autori~do a :\la.s o qtte é certo, Sr. presidente, •J que c 
abrir ao Ministerio da lndustl•ia, Vi11cão ~ facto é que o acto estit consummado. 
Obras PubliC3.S no :\Ctua.l exerc!cio. o c··edito 
extrao!·dinn.rio ~~~ 9:S738iL:O. dostina•:o ao Concordei em q~e 0 projceto ))a.SS:L-~e da 

• d , . · • .,,. ·. : • · _ I• para. a. 2• discussão. porque não p:~receu 
r~~te O:> <:Omptom1~- ·" 1 ~·1erent~ a com justo perante a opinião republicann. perante 
n;'Js.>ao e..'\:a:ntn••lot•a. d~ esct•rp~t.LWO <l~ So- u. Nação bnzileir-<~. pc•sso dizel·o q;;e se coo· 
ctcdatle Anonym:t rio Gaz do ltlo de .l:.J.uotro ; 1 ~ ·~t· ': 11 · • d 
ao p ·op ··o na ·íona.l Fazeold=\ ua ·\"ir•'• e ao Ice< e..o;se a a.mnt:. HL .Lque ~s que se per eram 
•• t 

1 ~ 11
• d t . • ,.,. ·,.: •1 .,.' : •. 1. -:1 •1 nos desval'los ela. revotuçuo o ~e neg~so \1111 

•--~"?' .. torro ; ,,Bwlu.,.~,~, . J·\ ~ 1.-PrtrnH •· • ~ -~ pequeno beneficio :i.quelles que defenderam 
decielo n. 1 . .1.>1 , <le •Jl c:e dezembro de l !.l~,, 1 · l t . t · t .- d d· .. 
revo"a.ndo -se u.:~ uispo:<it;o~ie:> c:m coníl':tl'i•). :1. e~ c urn.n ~esse rts e p<.>110 o a. ~OS$1 

c • · l'a~rHt. (Ay•ot~ulos.) P:1.rece que esse c um 
N. 211}-JS9:) neto \L e j usti<:<l.. 

Ninguem tem em vi~t.• praticar o nt:Lis 
o C!J D"J'es~o Nat;ional re~olve : peq~cuo acto de de~consic.lero.ç.i.o ao P~c\er Ex· 

. " . .• . ccur.l\-o- Eu. :pelo menos. ::~.pre...;ent.•ret o sub-
A.r·tig.> ll !ll~~ · _h o :.;o,et:no autr.~~~~:tdo n.l stituti-..·o. reconhecendo que ellc •. no desli~· 

a.bru· ao MlllJSt:ll'IO da. F~1.ena~ o crctllt? sup- mcnto dos rapazes rla. Escol:~.. commetteu um 
plemecta.r c.e 12S:S28.,.~00, a verba 0::2> do acto necess;mo na.quelle momento, em que o 
art. 1• da. let n. 2~. do 24 de dezemlro.de go1·erno se instalJn.va., cercado de d.ifficul-
1804, para. occat·rer ;1s despezas com o fa.brtco di\des 
de moedas de nik~l e bronze ; revoga.das as · 
dis · - t · ?.fe p:l.I'ece que_ incorrectamente andaram 

P_OS1çoes e~ con r3.-l'lO.. _ . a.quelles que de q\ialouer fórma. concorrer:tm 
E annunctada a. 2" discussao do Pl'O.Jecto para pertut·bar a o·rdem · publie:L. Por seu 

n. !6, deste <tono, declarando de ne11hu:n ·lado,o ·governo praticou um a.cto de energia 
ef!'e1to o acto de 15 de mar<:O deste anuo, (,o indispensavel • 

. ·director. na. Escola. Militar •. ~a.pprovado . por l . . . . ~ - . . . .. - . 
: aviso do Minlsterio da Guerra, rel:l.tivo aos I . O SR.. Jo,~:: ~[,\l'..L\l'iO -:- pc en~rgt.a •. n<~O • 

officía.es, nlumnos e praças de prat, ma.tricu- tmha outro meto de reprumr a. mdiSCtphnn 
ladiJS nu.quelle c•sta.betecimento, cóm votos eml dos .. a.~um.nos. Commetteu um acto atteob
sep uoado de (l.!guns dos membt•os das ~om- tor10" lei.~· 
miSliiíes de Consti tuição, Legislação e J\ stiç.:~. O SR- NILO Pt:çANJiA- O <leslig(l.mento crn 
e de M:a.r::th:L e Guerra.. necessario, ma.s a ba.ixa. foi arbitraria.. 
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O Sn. FRAxcrsco Gr,ICEl~W- Nã.o venho in~ duvidarei, no cor;:er da. <liscussü.o, acceitar 
dagar si houye excesso de po(ler por parte do urna. em.en(la. n<:sse seatido. 
governo. o. que de~ejo e que Jlque bem claro qm; o 

Os ;:,partes d2sviaram-me do. caminho ~i\1e Pl'~]ect~ na.o tem em vis\;a si'r~.?.o.concm·rer, 
j;1 s~gnindo. \ :w. ;necJda.d':. mss:. co;?pet~nc:(l. l cglslo.ti~a.. 

,,.. Y l r~ , · ~, ,, . , t· ~· 1 .;:>a.~P. o 1 cgr~~so ~os :l.l, mno~. ~m outro m· 
N ao ( n to llLCUttr · . ~~ · PJ: .stdea ,, · ·· 1 0 i ;u1to qr e nu o S(·Ja. o de. llcs f(I.Z"l' a. mais com· 

~c.vern~ no ;~t.o do r1esltgamemn dos :'!.lumnos i Q]et.a. j nti~.:.1 • · ~ 
<:<1 Esso,r,. f.·.tU.ar c~mrnetteu c-.~;cesso de po· f .. E bt"o nito q U<!r dizer que e uma. re·viml·; 
Clet•. (Tn,cmn-2~,; mw:o.< ':.nm·tes:) . _ j c::•ção contra. o acto (lo governo, nem 

1 que~ 
, O S_R. JJSl': ~lA.TtrAxo-ue d.esh;amcnr.o,nu-o; I ;:(O>ernc com:nctten um "cto d& injustiça.. 
o e baixa. (Apcwt •. :s.) 

o SR.. FR~>~c.1;;co Gr.11::Emo _ Eu pe,;o p:n-a 1 .'\. mi,nha clecb.raçã.o ri eoherente com meu 
mim <>mnistia. I mod_o (,E\ ~ensar. 

, . _ . ~ ~ . _ , . ~ao. :)r·e10 que o governo tenh<1. commettido 
~.us.uf,o dtsse ~lesl!g .. r, nao qUJz e~~onde~-o '!l.JttSU~c.. Os ;üumnos pratie:J-r:~.m um acto de 

e!~e1to e n. _propriec~ade da :P!l-lavr;t ba.lXi'. Nao indisciplina, o gc•verno i oi obrig(],do ,~ dar·lhes 
fcJt este o hm que trve em v1sta-. baixa. Naua mais claro.. . .. 

Quero apcnus a~siguit.lar qúe, Sl no a.ctode Sios nobres deputados cntendeJJi que o go-
dcsligamento o governo commetteuexceS$0 verno violou e. lei. respons(tbilisem-n'o, m~s 
t\e pouer. o fez r. o interl>ssc de manter a Or·j nlo pe.rturbem esta ob;·o.. de patriotismo e de. 
dem pubtica. po.z. (;ilJLilos cc1Joiadas.) . 

l\Iuitos actos ~e co. m.mette·m· contra a !e. i,··l· ~.· ~ó8· ··rtiio I.Jo. dem.os. ,, não des. e ... i<>mos, _ ft·.q11e 
para sal"l"ar ~. ler. (~1pm·:e~.) . Isso_ be!n claro, .concorrer para reversao .. dos 

Desr:jo tornar beni pa.terite qie ·o fim quB u.tum!lr;s á. Eswln. Milit a.r, em desabono do 
tenl1o em Ylstot e conc(lrrer, por um:L reao· prcst1g1o f10 ;;overno. 
lução legishttiva., para o ret,'l"esso desses alu- . Eis, S:·. presidente, o m bstitutlvo que til ~ 
nmo:S:i. &coh \íUita.r. (Mui'ó bem.) · · nho o. 1tom~ de upreseu t.ar. á C:~ma-ra., :re.ite· 

Não tenho em vista ferir o p!-incipio ela au- l'a.nrlo tL mmha declaração: . que acceito a 
torid<tde. ·Si para apresentar este !:'Ubstitu- eme~da qlle tender a tornar o substitutivo 
tivo. eu tlc1·esse inft•ingir o principio üo ra- ~::scoHn:ulo d~ menor so,nbr a (lc wnsura. ao 
speito ~i. autoritlade. ll<i.O apre;;cntt\l-0-hi~; Poder l·::cecutivo. (ilfl! ilo b ,;J;L) 

11refel'j1:i~ pe~il' aos alum12:os da Escola. ~ii!it:;:.r · Vem ti. Me.:a, ú lido, ;tpoiado o posto con
o SttcrJ!tcJo ue est<u·em 1om. de su~ .!!.;>cola, ,jur:!Ctamellt<: em discussio o sc"'uintc 
p:tra lllJ.O conr.orrer p3.ro. o enfraquectmtmto e " 
tlespres~igio da autoridode. (Ap.mcs.) Su/JsW t! ~ ivo 

Senhol'llS, o nu~l]?rod,J>ddo :p~.r:t os alumnos 
da Escob• i\li!itar pelo ac~o Que os de~ligou dt~ Ao p:·oject,, n. W A, •lç l 895: 
rnesma~ g~co!a, foi compensa(ln, ainct:~ que SulJstitua-3e pelo seg- 11 iutc: 
~em s;~.cJ•ificio delles, ]J~lo bem Cl)le i.'o~;~.m Art. l., Fb i.m uk:pms:das as exigDncius 
la~~r na. propaganda em f<tvm' d:L lel da Repu- l'Cglllam('.nt;;,re,s, inclusi \"e a de vagas. para a 
bl1ca. . • lrn:~-tric 1la, no a.rmo vindouro, de todos os 

Acre<llt~m. os. nüurcs d€-\)';lté\.•los que c:;.d\1..\ :Ll~:mno~ da :<.:sc<>la ~íilii ttr' de,st,. ca.pital, des
~.lu~mlo. q~c :r~t,.nm.n~~ d~ ~lsp•·r~a.r ~elo ~~- :igados 110 cc t·rc:ltc ann'' por mo tivos de dis· 
~enor dB. h.ctn!•'>~ca.~ nw~. ~01 urr. port:.~dor o.. o dplin:J., ficando ~>e~n etre it o. a. baixa do serviço 
ucsgo~to e. do ~:..e~pet.to: lOt um ;p~rta~:~l', (lo '}<l.ra. "'11lCllc>: gne se apresentarem na refe
r~spett? a !e1 -: d,t defesa dos mtere~.,es da :.·iJ.a Es~)ta. r1a época re:.rulamenta.r. 
l.epubhc:t. . (!lpnwdo.,· ) .. . . Art . 2." Revogam·st: a.s (lisposições em con" 

Mas, Sr. pres1de~te,_ cont\~ua.ndo, o mter- trario. 
esse que me traz a tr1buoa. e c oncol·rer, por ... . . _. . .. 
uma resolução legislativa, i~,Ülll ~e. que os ra- . ~; R.:-.S~l~ das ~M~~es, ll de outubro de 
par-es re6'l'essem para n. Escola M1lüu.r. lSlh.-Fia,,c<sco Gltca, 10. 

Meu firn ·noco é crcar emb:traços ao gove]."no 
de meu·· paiz ; meu ílm é concorrer par(!. o O s~. Se1·zedello Corr~.::;a..
regresso • desses :rapazes á Escola, no interesse .Sr. pre;ldeotc,_ p_ret~tldo fazer Ugeir~ -~bscl.'· 
dajustíça.·e·da·propria:.causa republié<1na. que Võ1Ções ~ollre o proJecto- ' que a.ca.lla. de ser 
defendo. · · ··· · · · · · · · · apresent:J.do pelo l<Jatl,;r do. ·~ maioÍ'ia •ln. · ~'\· 
. Si o IJtiJj~to .. q_u~ a.pr.~ento, rédigl<lo com ma.ra. . ·. . '· · · ·· : · . · 
o cti.icla.<.l•J especi:1lde nãJ olfender o principio Não ~nu suspllito, Sr '. presidente, tratan· . 
ue a.utor·dade, levantar im]m~;naçiio, ainda <lo-se •l1:s s•~ assu~pto ; e : IliLO sou su;;piútr<~'"""" 
nssim. ern rela.çi:i.o àquclles quE:: ~uidam seria· V. EK. sa.lJe pc;rfetta.me.:t.te bem, () ~ Cama:ru. 
mente de mante1· o pres~igio do governo.~ não cOinprchendo 3. ~razão pc.r:queo aflirmo .. 

' ' '.. . ... 
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Si de um lado tenho saudosas ligações á 
Escol:~. ~1ilitar, si abi existe umeu pa...<:&~do de 
moço, ~i abi e:ristem minhas tradicções dees· 
tuda.ntt, si ahi existem minhas traài~ de 
profesSor, e com ellas o meu. corac:.ão ; por 
outro. lambem é certo que a. Ca.mara. sabe 
a orietitaç.ão que tem tido o meu espírito a 
respeito da.s questões politiC3S que teem en
tendido com a. amnísti:~. e a. revolta de 6 de 
setembro, assim como do a.poio que dou ao 
governo e dos desejos que tenho em ver pres· 

. t1gla.da a. autoridade. 
Mas, Sr. presideute, eu nevo declar ar a 

V. Ex. e á Ca.ma.ra que o substitutivo a.pre
. sentado :pelo leader da. maioria não resolve 

a. q uoatõ.o do terreno em q•.1o ella. deve ser 
collocada.. 

Para eoses moços a volta a. Escola. é cousa. 
aecun<U.riA. Pu.ro. eUcs como soldados o que 
exige o brio, o que requer o :pundonor mi
litar é que sejam riscadas das fes do officio 
as noto.Sque as macuia.m. (:lpoiaàos. Mu;:() 
bem. ) . 

F:~.zendo esta. declara.çã.o, devo novamente 
repetir á Ca.ma.ra. que estou coherente com o 
meu procedimen.to. . . .. 

Votei t' pu~neJ aqu1 pela a.mm:rua. ampla. 
aos revottosõs de 6 de setembro; a.cceitei 
como o maximo possivel do obter o :projecto 
a.preseotado, e votado ainda hoje, com :lS 
restr!cções. 

Ninguem mais pedindo ·a. pala:na, é encer
rada. a discus.•:io do art. l o e sem debate a. do 
art. 2• do projecto n. 16, de 1895. 

Proee.lendo-seá votação do projeeton.l6 B, 
de 1S95, verifica-se não llaver numero no re
cinto. 

(0 s,., 1wesidellte agita os tvmpanos. Di
'llersos Srs. deputaeú>.l extramJlam o ?'Cci;!lo). 

O St•. Presidente- Os Srs. secreta
rios acabam de verificar no recinto a :pre
sença. de 112 Srs. depu1ados -pelo que vae ter 
loga.ra. votação do projecto n. 16, de 1895. 

O Sr. F raneiseo Glicerio 
(pela onlcm) requer preferencla. na vot.aç;1o 
:para o substitutivo que apresentou na sessão 
de hoje. 

consllltad.a,a ca.mara concede a preferencia 
pedida. 

Em seguida. ê posto a votos e a.pp,·ovado o 
substitutivo apresentado pelo Sr. Francisco 
Glicerio na sessão de boje. 

E' tarnbem npprovada. a emenda. addit!va 
do Sr . SenedeUo Corrêa.. oft'ereciM na. sessão 
de hoje. 

E' o substitutivo do Sr. Fro.ncisoo G-lkerio, 
approvado em 2> discussão a..($im emendado e 
enviado ;i, COnunUS!.o de 1\'Ie.r inbil. e O:uerro 
para. redigi l-o P<U'3. 3' discussão. 

~ras, Sr. presidente, :~. nmnistia 6 o esque- o S r . Nilo J.>ec!auba (pelCL ordem) 
cimen10 da culpa; ·~ amnisti.'\ apaga. comple- requer d ispensa de interstício para o proje
tamente a. tal ta.. Est3. desa.ppa.rece, portanto, eto entrar em 3' discu.'<São sem prej uizo da 
do. fé ele olllcio de t.>do:; aquelles que se en- imprcs~ da respectiva. Redacçã.o. 
volvera.m na revoitlt de 6 de setembro. consultada, a ca.ma.ra. concede a. dis~nsa 

Para os alumnos·otfici:u~s desligados da Es- pedida.. 
coin. ;\Jilito.r. o.seim como para. os C3.netes e E' sem deba.teencerra.rio em 2" discussão o 
prMO.Sque tiveram baixa. a QUestão de vol· a.rtigo unico do projecto n. 218 de 1805, o.u· 
t3.r para o exercito esses que tiveram baixa., torisando o Poder Executivo a abrira.o Minis· 
a questão de vol t~~:rem pa~ a. E:3cola ~ o.tll- 1erio da. Justk.a e Negocios Ioteriores o credito 
ciaesque foram de~h~dos.euma. questão que especial de 76:000$ pa.:ro. o pa.go.me-nto _d~ 
nada. vale dea.nte t1a nota que ha. de perdurar despezas com o pessoal e material da. cololll:l 
nas suas fés de officio. correccíoual de Dous Rios, cujo. votacilo íica 

E', portanto. esta nota. que é :preciso a.pa- adiada. 
gar cornpletatnente para que os dous actos Sã.o sucessivamente sem debate encerrados 
possam ser cou!ronta.dose equiparados e para os artigos do projecto n. 219. de 1895, auto· 
que a. Camat'll. vote com os desejos de_ !<Uas risando o Poder Executl vo a abrir o credito 
convicções. supplementar de 819:000$ á. verba. n. 4 do 

Ne:.te sentido formulei uma. e~nenda d~cla- a.rt. 6• da lei n. 266.de24 de dezembro de 1894, 
ra.ndo: (lê.; Muito bem; muiro bem. cuja. votação tlca. adla.da.. 

E' lida. a.poia.da. e -posta conjuncta.mente Entra. em 3· dlscussao oprojecto n. 149 B, 
em discussão a. seguinte de 1895, ft:xanrlo a despem do Ministerio da 

Emenda. Justiça e Negocios Interiores para o exercício 
- _ de 1896, Redacção 'pa.ra-.3. 3• discussão do pro-. 

Accreseente-se: Serão ca.neelladas na: fe de jecto n . . l49 de:."te anno. 
oillcio dos otllciaes e praças a. que se rerere a. . 
presente lei as notas allt lançadas p:>r força O Sr. Gas~Xlr Drummond -
do ac10 de 18 de março de 1895. COmeço por 3.,nndecer n. V. Ex. o. fineza. que 

s. i . -sala. das sessõe>. 11 de outubro de acaba de dispensar-me, ~on~endo-me }1 ~-
1895.- .&r.sedcUo Corréa.- Erico Coeiho. lavra para. encetar a. dtseussao annunc111do.. 
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Em re~l'ibuiçã.o esforçar-me-hei resumindo, O Sl~. (rASPAR Dn.UMMO:...'D-Demais, Sr.pre
tanto quanto -ne fol' possivel,as considerações sinenta, não posso dispensar-me de adduúr 
que tenho d.e fazer a respeito e que são,umas considerações politicas, uma vez que será 
políticas com relação ao Ministerio rla Justi~.a com ella. que terei de justificar emendas ao 
c Negocias Interior~. outras precisamente 01'çamento da Justiça. 
attinentes á. economia. e finanças desse depar- Assim, releve-me Y- Ex., si eu insisto em 
tamento ministeriaL cingir-me a uma pratica nova, que é certo 

Muito embora a opinião daquelles que en- fol aqui inaugurada durante a ausencia de 
tendem qu<' a discussão or~a.mentaria <?xclue V. Ex: .• mas que hoje constiLue o estylo da. 
apreciacões de ordP.m politi~a, eu a~ ÜLl'~i, Cr...ma.ra; portanto, pro~eguir~L 
:pvis :penso de modo diverso; de resto nãofa~o v. Ex. que acaba de chEgar r'! a. Em-opa. 
m<~.is do que seguir os precedentes que tenho dará testemunho, de que niio temos ainda 
encontrado na Ca.ma.ra. attiugidono estndodas sociedades cultas do 

No momento actual, na :phase que atra- velho~ continente, que trabalhadas, :por fortes 
vessamos. qu 1ndo . os principios republicanos af(itações socialistas praoccupa.m-se antes 
cstào sendo disvirtuados e1n praticas dissol- com.a solução do problema e\·onomico social; 
ventes; quando é o proprio Presidente da Re- ,,lli, s~gundo conceitúa u m publicista mo
publica quem, em Mensag-em dil•igida a.o da·o.o. já não se cogit a mais de saber como se 
Congresso, pede regulamentação· de al'tigo· dividem os poderes politicos. mas como se 
constitucional, quando emfim, lavra a. anar· repartem as :riquezas. :pr•is o povojil. IJão.anda 
chia nos espíritos dirigente.;, V_ E.x ha f!e em bus~ de uma t'órma. de gover·no mais li· 
convir.que a questão polltica não pàde deixar vre, porém dos instrumentos d.o trabalho, da. 
de provocar seriamente. a attenção de todos terra e do capital para distribuil·os entre os 
quauto se interessam pelo bem estar e consoli- trabalhadores, gue se associatll em corpora~ 
<\ação da Repnblica Brazileira. ções atim de se garant irem mo.ior sommo.. de 

O SR.. PR~SIDENTE-Peço permissão para lucro. 
ponderar. ao nobre deputado, que em 3' dis- E' certo que nossa situação e diversa.: mas, 
cussão, como· o projecto esta, V~Ex. não póde por isso mesmo,que .. vinmos em .um :paiz, 
discutir política.. discnssiio que sei pôde ter que . está. seu do convulsionado por grandes 
logar em 2• discussão de creditos ou em 2" de agitações de natureza política.; quando t antos 
qualquer or~.amento. dc•s Est<tdos s~ a.:harii. fóra da ordem consti-

tucional. do que est:\. reE\ull..,'l.ndo grave :Per-
O SR. G.Asl'AR Dmnoro:-on- Por minba vez turba<:ão ú. mtwcba eoonomica e social da 

·peço :Pei·missão para. ponderar a Y. Ex. que União-é que a questão politic11 não pôde dei
a tê em díscu>são exclusiva de emenda:>, aqui X[l.r de attrahir de preferencia nossas cogita~ 
abriu-se largo debate :politico. ções como causa qüe ê dos perniCiosos etl"eitos 

O SR.. PREsrnr,N:r'E- Odebate em2.ndiscus.sii:o que todos o.s dias experimentamos! 
6 amplo a respeito de ementlas. Demais, Sr. presidente, não é uma rhts pas-

0 Stt. GAHA.R DRtnn!lJ);"D- PoniTaro o.lnda t."lS politicas a. do Ministerio d:!. Just iça e Ne-
gocias Interiores? E quem ignora qu<:._ esse 

mais <J.Ue, 1m pouco, mesmo e1n 3•. discussU.o ministerio estU. sendo presinido pela acç.a.o de 
do Orçamento da. 2\Iar-inha., discutiu-se !UI:"ga.- um p"l.rtidarismo nefa~io ~ . 
mente politica. Fosse outro actualmente o ~[inistro da. Jus-

D Sn.. PRES!DE~TE-Em 2' discmstí.o é que e t içn, e Negocias lntcriores e a est:L hora Per-
})Ormittido. na.mbuco não estaria estortegando nas vascas 

o SR. GASPAR DRU~tlltO:-.'D-E' possível; mas de uma agonia, que par ece intermina! Sim, 
rlumnte a ausencia. de v. Ex:. novos ·estylos fosse outro, actua.lmente e~so min istro, que 
!oram consagrados. depois de ha.ver oollabora.do com o hon.ra.rlo 

Presidente nu. Republica. na obra da. p~tcrfie&-
0 Sa.. PRESIDR..,.TE-V. Ex. tem a mais çiLO do RiO Grande do Sul, agora mesmo esta

ampla liberdade de niscutirpolitica na 2' di:;- ria.volveado vistaShumanitarhs pa.ra outros 
cussií.o d.e qualquer dos credi.tos; porém, na Estados da União e, principalmente p"llr<t Per-
3"- discussão do orçamento, não, porque essa. nambuco a. fim desalval-o das voragens de uma 
é restrict.a. · revolução ~ immi.nente, inevitavel, . . porque •.. 

O SI~. GASl'~R-I>RWMO~lJ__;:;QuamÍ.o taütos Sr. presidente, eu considero que; rliaat~ rlos 
11os meus .colle:i:Ls ... tee~ntdeba.tido )argam~nte hediondos ~tteotados, .rl os nefandos.c .. cnmes, 

.. }lolitica em qualquer das" discussões orçam..en- das cruciantes·:-prova.ções . indngidas ásl~ber~ 
taria.s, parece-me qu_e v. Ex. colloca.-me em dades publicas. só os povos que tem perdiilo.a 
u.m regimen:. .. de e:x.cepçã.o, eercando~me a ii- ultima noção da . dígnidade.civica>,e. em . c~J~~ ·-· 
herdade da palavra. ! ·· ·· . · peito partiu· se jã. !k ultima. fibra de paino;- ·~.-· 

o SR. .. JoSÊ CARLOS-Na. a.usencia de v. Ex:. ti5ntú, e q\le $entem ·. desfallecimentos de 
o vi.» presidente admittiu essa. discussão. curvarem-se· em g~nefl.exões humilhantes 
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nos pés dos despotas, que os tortUl'3tn. ! Que esper:Lnças. pol'i.:mtO. po·temos t.er= 
(Apoiados .) de ver rcstaut".td~ a o:·dcm coostitucional el!l 
· Estou, pois, pe:r~u:~.dido de que, emquauto Vero:lmbuco, pelo menos. emqua.nto fôr tni
perma.necel' ao ln.do do boo.rado Presidente nistro o conselheii'O Gon~lves Fet•reira., ? ! 
da Re:publiea. o n.etlla.l Ministro da. Justiça. e Que espernnça. podemos te1·. si agot·a. me:;
Negoéio~ Jnteriorcs, a aza. ne;;r:l. do. fat::tlir1~·1e mo, qu:~.ndo o Govel'no Fe1loral e.,t;\ in tel'· 
continuar:i. a cobrir o Estndo de Pernambuco, ' 'iudo no Rio Grande do Sul, pn.L·a. manter aos 
tor11a.udo ~\inda mais t\zíngos e tristes. ~ma. i$ l'evoltosos ga.rantill.$ rle ''ida. e propriedade. 
sombrios c negros os dias daquelle E$do. :.tgo:L'L...I'llCSmo.--<lSSe- minisn·o respondendo ú. 
que sc.i :por umn. irrisão- e- êseõ:rne(•, ainàn. umas informncões officiaes solicitado.:> pelo 
boje se di?. autonomo ! nosso collegn. José Mariano. commu11ic:J. á 

Quer o. Co.mo.r<~o. expa.n~o do meu presen- Camo.ro. «<q11e eíreetiv·.mentl!l teem cheg~odo áO 
timento ~ conll~cimento do governo federal. diversas 

Eu lll'n. dnrei, mnito embo1•n faze1~rlo YiO· recl:uncl.{,lies contr~~ neto~ praticados naquelle 
lencia. ao meu cora.çii.o, pois -.cato particular- Est.~do, 1·eputados a.ttem,atorios da \ibet·dade 
mente ao l\finistro da. Justiça e Nego.: i o> In te- individua.l. d:L liberdade de imprensa.. do /w
riores. cuja.s qualidades principa.lmeur.e as de bett.<-corpus e das ,;al"antin.s de vir! a. c pro
lhaneza. e cavo.lheiri:;mo ta1Ho aprecio. M3.s, pt·iedade» e mais «que ,·ena.odo Lodos :~obl·e 
eu não t.anho _o direit o de cah~r os resen&i- negooios peculiares :1quelle E.')ta.do. não po
ment{)S e as magoas. as queixas, as dlres e as i.lía.m po1· sua natureza d:n· log-J.r a. inter>en
a.ngustlas do meu Est~do oa.;;a!. sacri:lca.udo· e-4o rio Governo Fedtn·a.l. re:!il·ict.v ~ta, cor.w 
·ns o.os sentimentos al'Hietivos. que presidem é sabido. MS casos expressos no a.l' t. 6• e seus 
ás mill.bas rel(I.ÇÕes de amizade. paragraphos d::. Cor1sUtuiçii.o. sendo igu:1.l
. Em mâ hora. o bon!'a.&o Pr~ideute da Re· mente certo que os Cn.ctos alludldos são da. 
publica.. ou por inspil'ação prop_1•ia., ou- por, ·competeneia •lo Podel' Judiciarío loca.l ou fe
suggestão o.lheia, ao compor o seu miuiste· dera!, perante o qual pvderão ser liquida
rio, contlou uma. da3 pastas ao eon,;ellleiro dos.:. 
Gon~lves Ferreira ; si Ioí por inspiração Aqui est:'\ a inf<>l'mnif.i,o! Attond~ be:u !\ Ca-
'propria., é que S. Ex. não conheci~. bem :1 mara. 
slt~la.;ão anomala do Estado de Peroa.mbuco; Segundo o modo de }Xlns:ll' 110 hn:wado Pre
si por sus~estiio e::.::h-a.ntw., e que entio abu- siuente do. Rcpubli~. u Gove1·no Fodct·o.L tem 
'saram da. boa fé de S. Ex. ! deixado de irucr\'il' nos negueioo peculiar(!$ 

Por outro modo, não se póde explic.w como MS E-;t:ldos. a.gue.rd:mdo ó.l'OJ!Ulamentaç.ãodo 
·sendo o conselheiro Gonça.l-ç-es Ferreira, um art. Ir'. pedido. no. MenMgem presidenelo.L ; 
dos chefes da :par-cialidade politica. que na- pois bem. n:~ opinião •lo Ministt·o da Jastica. 
quelle Estado tenta. impor-se a. terro e a. o g•1verno não p~deri~ interv!r nos uegocios 
1'ogo, coube!se-lhc crn partilha um cargo mi- }X'Culhtl'e.S :lO Estado de Pcrnambuc,, nt~nto.s 
nisteria.l nesse gorerno. tão auc:osamente es- as resu•iccües daquclle arti~o. De modo que 
'parado no paiz, com<' propiciador de unu si é certo. e acl'edito quE: collegn. algum con
éra. de paz e prosperidade ! rest.,rá, que ao <.;uogl'esso ê ,·ecbt(lo •~mplla.:: 

Bem ver-se-h ia, desde logo que ao conse- o qne coustl tncionu.lmente se acha rc:;tricto. 
lbeiro Gonçalves Ferreira. til.lt~wia ;:. pracisa segue-se que sc:;unr!o o modo de pcnso.r do 
'calma., a. n~esstnia, l'efl.e:s:ão, a iodispensavel a.ctu:tl :-.nul:stru da Jus~lça. nem me~mo com 
'isene[o · ile &:nímo para. bem aconsP.lhar an a ragul:11nent.n~iio do art. G• o PJ·e$ídente d;t 
' Presidente da. Republica., pelo menos no que Republica pode!·:·~ irüet'\'il' nos .nego::ios pc
dissesse respeito aos negocios politicos, pe- cull:n·es ac. E:;t;ulo de Pernurnlluco, <•"<m:as 
culiares aquelle llsta.tlo. ·â$ re<:>-;crcie.<lluq•r.e/.le urti{JO . 
· Porta.nt.o, a. presen<'a do COUSP,lheiro Gon- E de fucto. nií.o intervil·à. omquanto für 
çalves Fe1·reira D() ministerío, formou, desde minista·o o consclltelro Gonçalv<:s Fcueira., 

'logo, o elo, o vinculo de fe1•ro, que teria. de quo estar:'\ sempre alerta ao lado Je S. Ex . 
. ·u.,n-ar o Presidonta da. Republica.-ao governa.- para. embal'ga.r-lbe o passo! 
· dor de Pernambuco, prendendo :iquelle na São tão claras. tão expressos, tií.o decisivos 

·ca,deia. de uma solichriedade ~d:1. e, o que 6 os terntos d:~. nota. ministe1•iat. á que :~.Iludo. 
_peior ingloria! E 3. prova."esta. em que; só de_- que .ao lêl-os, nlio podemos deixar de pos
· pt>is que o consethell'o GonÇàlv~ Ferreira se sttir-oos desse·desraUecimento, des>a getidez. 
fez . ministro, foi que o~overnador de Pér- 1 desse immenso pavor, de quo s2ntiriamos in- · 
n:unbuco _aventurou-se a. pn.tica.r - maiores v:~.did:~. a n053a :1lm:1. elwistã, si, ao penetra.r 
·violeçücs: constitueiooaes,tamanhas e _em tiO- em um templo sagrado para, implorai.' ao 
lnrg11 eséa.ln, ··como já mais ousir:l. faze! -o. Todo Poderoso umo. solução benofiea parn o 
nem mesmo quando, sob estado de sitio, ' ern E,iado de Prenambuco, dep.tra.SJemo~ logo no 
Pernambuco se :uhava.m ='Dspensas :lS garnn- vestíbulo com n. inscripç;"io tt•emend:~.. com a 
tias constitucionaes ! legenda. f;~.tidie&, que o poe~, Horcutiuo es-
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eulpiu no portico do inferM. O 1;0! c!. i c,t. ~so, precioso, dtJs nossos irmãos em lucta ; 
trate lascüttc llgni ilflerlmsa ! depois que a rle'Ç'ast<l.l;ão e a. morto houverem 

Pois que ! Então o ·noverno Feder<tl póde juncado de cada veres o sólo ·da Pat~ia. de 
intervir no Rio Grande do Sul para gat·o.ntir '!llltl'tyres preCUJ'Sores da ide:L repuhlic:m::i. 
a vitla e a. }>ro-priedado aos revoltosos sob- nu B~azil: depois qua a orphamlade e a. 
mettidc•se não póde intervir em Perna-mbuco viu·•ez. o lucto, a. miseria e a. dor essas figu
para nos da1· as mesmas garantias. a n•'•s q_ue ras siui.>trss. e>ses symbolo~ dc:s grandes in
JJão somos revoltosos? ~ fortunios na.cionaes. assen~rem-se aos um-

Ent;1o a inter·;enção obcclece ás situ:1.ções bl'<\es U.:\ Pa.t1·ia. pernambucana.. contemplando 
topographicas elos E;tados : Vãria, cunforrue os csc0mbros e Ji.>rtos ch colht~ita so.ngJ-eilt<L 
a 1atitud.e deUes! de victima$, entã.o sim, pode1·emos obter "" 

O que e constitucional ao Sul dA Repu blk•t garantias de vida e propriedade ,essa.s masm<J.S 
e inconsiitucional ao Norte·r1a União! O que ~a.:.-antias pel:ts quaes ha. unto tempó,-estó.
e:>tà.deuti'O da. Constituição no Rio Graude do mos a clamar ainda pacific:Lmente . (S.:' ' -"'l
Sut. est:L fôra da Con$títuição em Peruam· çao. ) 
l•nco! E' .ioloro:;o, mas smto que será e5se o 

Comt) exptícnl'-se 1 : Pc,rque ? ! cpilo:p da pa. voro&1. fa to.lid,lde. que esti a. · 
Ser·á J?Ol'q1lejá, recorrerpos_ao Poder .Judi- pezar.:;ob1·e o.Est<tdo de Per•namboco l . 

ci:t1·io, pedindo 1·emedio para. . os males, que E qüem s:J.ue si-o leão t.lo .Norte.' ao soltar 
<IHiig:em Pern::Lmbnco, c esse pOder julgou-se o set:rugido de i:olet'a. ·e · dé dür lu.cina.nte. 
incompetente ; o que alias não fize1'(•m os re- nã-o euco:ltra.râ. repercussão symprl.tiüc..'l.-110 
voluciona.rios com rel;;,ção ao Rio Gra.nde do coraçiio dos outrc-s Estados. cornba.tidos tam-
Sul?! .. · . . bem, llOrque, como elle. sentem-se tambem a.·. 

Será :pol•rtu_~ _j;i, ~(JÇ_Ol~I,'_emps ,_ao. :I'od~ .Ex-· esta h,;ra e.:;magados pela. dict;!dm·a ! ( 4poicr.- · 
ecutivo,. solicita.l.ldO'. que· intervenha em Per- dos ) . .. 
nn.mbuco a·fim de restaurar. a.lli. <t íorma rc- · Seu1io1·es ~ Peruambuco ó um súlo vulca
publican:J. fe:1erntiv:~., Jll'Ofunr.lamente 1\esvir· nisadi:· ! Sentc-s·e já. alli .ém .eln.ilição a. idea 
ttiada~ e a· chefe · d~s~e poder. <'• s.emel!ianÇ::\· revolt!cicnaria! E, permitta. Deus que eu me 
de.,.ges modelos da· esculpto1·a antiga; sente-se illuda, quanuo ante vejo i:IUC da:; hombl'OS. dos 
;;em bl~tços; e note-se (tu e e.o;se 1·eco~o niio Ih•.nco,: do vulcilo, denir-o em breve· .irrom
íbi tentado netos revolucionaria~ uo Rio per~t ;, torrente caudalosa das la:v-as ! . Então 
Grande do SuH! . j:\, não será súmente um partido que teuba. . 

Sert'~. por<1ue j;i recorre'mos ao Podet• Legis- de pegar em armlls para. uefcnclcr os prin· 
Ja.tivo. guarda avant;.'l•h d:t Con:;titnição P. cipios politico; garantidos m• Constitui~·iD e 
úas !ois, denunciando. ·que P.ernambuco não que c,~o senJo <\!li posterga.d:ls; seri .. 1am
e;;rit m:J.is sendo · gove1·nado por gove1·nad"r b~m '\.lll1 povo i nteiro · que- tc1-.\ de revolu
eonstítucional. mas por um dicta.dor franco, cioaa.r·se para. corret• em rlele:;a. dos seus 
que nem à seu fa.vor hoje tem mais o pra.zo di1·eioos opprimi•ios e de sun.s· Jiberda.des con
llli governo garantido na Cou~titui<,eJ.o esta- culcu.das ! · · · . 
(lua!; o que <iliá.s n[o flr.el'am os re,·oiuciona- Kfl.eo estou f;tntasia.ni'io, nem viso impres-
l'ios com relar.ií.o ao Rio nr:mde do Sul! sionar •~ imu.ginu.,J.o d:J. Cumv.ra, emocionan-

0 que nos th.lta, pois'{! elo-lhe u. s~nsibllidatle educ:ada. , . . · 
o su . .: Jos~~ 1iA.lm.:so-F(~l~1.-lll1S . l'•X:Orrer Só .deixu. de ·perceber isto. quem· não co-

nhece bem a situa~.ão a111icYsslma. do Estado 
ao ultimo argumento. de Pernambuco. situa~ii.o .. que nü.o é, por 

O SR. GASPAJ~ DF. 01-mM:~m:-;o-Serà, como ce1·to, u.quell:J. que .o actual ?.Iirii.Stro da Jus
lembra. L' meu distlooto collegn.. o ultimo tiça. e Ne:;ocios Interiores tàn ta.sia em c~res 
:u·gumento que nos falta. isto ~· ~ _revol~a. rose:J.;;, propria;; mesmo de .. quem esr.a .a 
•~rma.rla. pan\ .ueienller "· ConstttUJçao e as fruir u.s delichl.S de uma. capüa ministe-
leis, que estão sendo sophism<).(l;ts ? l ria!. · . . . . . . . . . _ 
~:\ · rebeldia. contr:;.:,ás a.utoridaues prepo- ·Em seu relatol:io. e, portanto: . em _ um .do-

tentes ? ! · cmn<!nw· publir.o. esse ministro falta a ver· 
:Mas; si é isto, ent:i.o sPjit.-::os licito pedir dade .:.o Presi~en:te_ ~a. Repubüca.. ?-? Con· . 

aos re'<olucion:~rios iio Rio Gi;iiridc do Sul as gresw e. a.o pa1z 1ute1~o, quan•io reCei.'mdo~se 
armo.s_ com que combate1~am t!cqmas quaes a,y_eJ'Ila~~ .u_ço. _dep~!S de ~~~pt_ua.r como,,. 
:lC<l.b:iili-de ' :t1ciriÇiir: :is'?. {i a'ói.ritias .·de y ià:i.'e · lil.cto lamenta. vel.:u,mça.ll}ente ·O .lOCldente que:·_; 
propriedade ! . . ~> : ·. _. ~- ···. · . ~ - ,_ ·. =: t.i·ot;~~e· c~mo conseqll;ene1a a mor:e ao· coronel 
:. Sim,.Jicç:a.mos es$3.S : a.rmas· -aos .. -g.mchos da. .Jose,.vJ:u;ta, atten~a. o_em_ a_ Ca!l!-a.a, .. n~m, :lO 
Patria. de Bento Gon~:alves e,. por nos3a. vez, menos d1z-:-a..~na.r.o"7e. a.cerca. de cUJo pr~:-_ 
cornba.tá.mos mmbem! . . cesso. a.ttenua. a.!nda ma.1s a caupm. _ «o_go-

E. depois, que houvel'mos .1lerramado.em verno.dor ~o Estad_o_ tomou as m~1s · sa.lutnr.es 
profusã.o, . 0 úo;:so s:l.ngue e o sangue·em·,todo pl'OVld:nctns», quanto a_c) . lllfl'lS, con~ue -~ . 

,~ ~ ,:• --
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t·<:tual ministro. cic11~ cctn{orwr-lllls o c•tliri:o Em uro Senado assim f->rg1cado. para maior 
o t~rotn e.--pccitJcu/o de 1"t:. e :pr:upericlcule 'l"e nggt•avaç-.lo. coostitoiodo-se illegalmen~. uma 
of/i·rcc.: cu1ttelle Es:arlo ! \'OZ que senadores de eleição du\'idOS<\, ft-a.u. 

o Stt. Jo~Ê MAlUAXO _ rsto c; um sar- dnleota. e conr~~ld":· eram os unicos.a reco-
casmo ! I n llecorem:se; a ver·• fi()ll.t'~lrL 0$ propr1os po-. . I det·es. emtttmdo parece L·;~ l'espeltO e votau•\o 

· O Stc ~·'I.SP,\R DRU::II_)lO:ID-t'"'"· Senho~·es: quando llliil.s:semelh:~.uto attt·ibuíção oão lhes 
esse rn lntstl·o. que assrm se e:cpress:t. n:.t.o e c;>mpetio., por C!lber em fdce do Ref)'imento do 

··porventura. o mesmo que_ a.ca.b<~ de ·~fo!·mnr Senado. ;i. tUl'IDO. de Sena.do1·es existentes. 
~. C~ma.ra. qu;; ao conllecnnento do c_,o,·er~no isto ê de.quelles cujo ma.nda.to 111to haviil ter
Fedlin•al 'U'em chegado dr..,.ersas 1·eclamaçoes minado aind·L 
\·er~aod(' sobreattentar'os pr:l&icados na.quelle '.' 
Estado contt-a a. Libel'dnde ill(liVidual e da im- O S•~- JoSE MAIUAI'iO - Como no Senado 
pron~n.. contra. o T.,cbea.<·c<J•']nt• ~ contrn. as Ferleml. 
:;at't\Otias de vida e propl'ieda.de ~ ~ o Src. GASr.,a Dau).nl<'l'D- Em um. Poder 

Como. pois. explicnr-se P.Sse ~ntimento rle Judicin.rio que. ou se disvirtúa e vilipendia. 
confort.O deante 110 grato espeatru:ulo d.1. p·1z qm\ndo presta-se a. ~ervir ele instrumento ás 
e prospet·jdn.de daquelle E>t:l.do. sen1lo como paixões pa.rtido.rias. corno ainda.. IH\ ~uco. 
nrnn. ironia. pungente e como ~arcas mo a.troz ~ isentando da: respoosabilida'de criminal os re· 
·(A.poiGrio: .) sponS:lNeis vordadei ros pelo assa...~ inato do co-

Paz c prosperlàa.de om Pernambuco ; va.e ronel Jo$é ~{~~o r ia. de. All>uq uerquo Mello; ou 3i 
a. eama.t·o. s:J.ber eru que co:tsis'te ~~a. paz e tent:l. reag~r. é ~"\Sttgado U&)>essoa ~e ~m d~ 
em que consiste essa prosperidade: pron~otores _pubhcos. d<.• RecLt~. demttudo por 

. . . ter ttdo n.~ra.õem CLvlca <\e lOtorpor compe-
Rel6t"em-me os 1ll u~tre~. c:•l!egas. pnnc•-1 te•'lte recurso da. senten~que não pronuncio11 

paiment~ a.queii_'·S qae a.qu1 r.epresenta.m E~- aqnellcs responsa,•eis: ou então ludibriado n& 
tados fehze~. pots pua e~:; Est<~.dw o;> 1~-os daquellejui:G de direito da. Cnpit.a.l. que. tendo 
da. Fedem~to .formam um amplexo a.mrgo. concedido ordem de /L(VJtils-cur-pu..< p.'\r~ ~r-lhe 
um. ab:-t~.ço frauot·nal e nun<;a a. ~~da. gatg~- <~-present;l(iO um paciente. o conhecido Joa
ll.amro. que eu.troque ~ rt!'ptx:a.çve<: l._euloct-at..t- quim dos COll\'eS. recebera em r esposta. a. 
~.do "PO"~"O : l"e,·e!e~-ma i> i. .JX>r JnSk"l.!ltes. prin.:ipio. que o p.'lciente n uuca havia si® 
1_re1 dcsprendel·o~_~o JU>U• ~e~ttmento de con- preso e m:ü;; tarde qu" jú. cstaoça solto, 
Jnrw. contempl;m 'o ua: tehcJd:tde de que:;~- quand-> é \:erto qua coutiuua.va preso e creio 
Z:\m _JXI.ra.deaute do quadro c~e horrores d_a ~~- Que nindu. o cstil c o q 110 ô peror. solfrendo 
t:Jac:ao pernambuca~a .. expenmenta.re:n l\t!'ao mitos tr:1toS. pr·iva.çõe:> e ca.~t1gos atrozes: em 
seotltr.eo.to compa:s:n"o. que as ~'3.1Jdes dures um Pode~ Executivo cujo chere, jO. havendo 
sy 1op:!tluC?-Ill~nte l~espertam. com eet·t~~ o tle termimulo o seu maodo.to ~overnarnental, 
repu.!~:~.. e 10d1gnar;ao eom.1~~ quem es~;t sendo per.siste em continuar no governo do E>ta.do 
o_prlllclpal causador de ttmanhos rnrortu- cont1-a disposições termioaot&l' e expresso; 
mos ! preceitO$ da. Coo~tituiçiio estadual: flrma.ndo 

E. s~.Í:\·me per·mittldo. Toel!te instante den- sua dietarlura na tor-ça br·uta dns bayonetas 
tre tnnr.os. <l<:StaC<Ll' Minn$. t~ ventm·o:;:~. e mc:weeua.l'il\5, que o sustent3m e no. u.utori
!;Orriueor.o Mio~. que •les•le a :LUrora boreal uaúe •lo tun Congresso cujo critorio esta Ca· 
do. democra.cir• brnileira, o lo alto tlc suo.;; sor- rnat-n. llÓtle bitol:Lr muito bem. apreci:~ndo 
ranias. como si e~tives:;e el!lUm Sinai a. pre- Olltl'u outra.c; uma celebre resolu~.üo por el\e 
;,-ar as tJ.boas da lei republicana., estn d;\ndo votada. ;1pprovando actos pratic;vlos yelo go· 
o exemplo Iecund<> tle quan~{) sob o I'egimen "'<'erno.dor <lo t::smdo com ~~ uoclo.l'a~.ão de 
Tepublican·o federatiTo podem pt·o~perar e acharem-se comp1·ehendidos no. extruduxula 
ser felizes os E~tados da. União ! ( Apoiaú.Q.>.} resoluç:lo- ainda mesmo os inconstítucio-

Pil.l e p'I'OSperirlnde em Pern;~.m!:ouco ! Vae naP.s! 
saber:~. camara, em Que elt:~.s consi~tem ! 

E desde j:'1 decla.ro ú. Camarà. que aqui 
est.ã.o. sob a.s minhas mãos. um ;t um. todos 
os documentos comprolnto:'ios das .minh:tS 
asserções. · · ~ 

Consistem em um Cong_re.~oo •. não eleito ern. 
·--~ ·-'·Virtude de "lei "Cõ'nstitucional. póis ~ ~-
~ -·. rantiria à minoria o direito_de ·representação 

.., mas forjricado por um decreto . • 11m regula
mento eleitoral. um tirm:~.o do :go'\"erna.dor 
~quesmndo à minoria o direiio .de se fazer 
rtpresentar no Senado. 

Vor.ES-Oh ! ou! 

O St:. G.\SP.\1~ Dll ü::II~IO:.'"J)-Etn urila auto
nomia municipnl. t:usc.'\rl;t de t<'<lo- bastn ac
centuar que. em dlspoiiçiio regula.mentnt:. 
est;'~r-prescrl pto : que tJn· vnlltlolwlc ''" -bler(-úeS 
•nuni<:ip:>.~ e:~.be 1•e<:u"'() pam o 1:0\•orno..:Jor 
de ~:Stado. ~o cmtlmto. a :Lutotom~ do mu· 
nicipio ó a. base de• re;,;lmeu ~er~\l vo 1 E' 
escus:ulo ~cccn tu ar que. oleiQiii• IQUnlcl~l 
alguma, ganh.1. naqut>lle K.~tndo pelo Jlll.l'Lído 
em opposi<,:ão, poderá preva.lcet~r. por ~. 
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que instancia. · final ba a cmboseada. do re- EsS(l. pa'Z e essa prosperidade. saiOO. ma.is a. 
curso monstruoso ! Ainda. o anno pa.:!sado. cama r;~.. consL~tem ainda. na falta de garan
M eleição p:~ra. prefoito do R.ec1fe, em que tias à propriedade e â. viua do cidadiio. 
foi victorioso o partido autonomista, era. Alli. em Pet•nnmbuco a. nroor ied:v.le indivi
nnnull:lda pelo governador do Est..1.do. que 1lua.l estA ,\ mP.rcê tlos ÕS~Itos d.a. capao
em falta. de mutivos serios, buscou o pro· gagem ofilcia.l. 
>imeoto do recurso. eatre outros pretextos. Ainda ha. pouco. no mando governista e 
uo de ur:to constnr das acttu que u mesa elei· para. salisl'aç2-0 de odientas vinga.nç.1.S pa.rti
toru& Je acl;asse sep<o·ad<tdoJ eleitores por meio darias, foi invar1ida e damnifict1do. o. íabl'ica. 
de uma g1·ade! _ de cortumes. :per·tencente ao coronel Fran· 

Em uma liberda.de de voto. ou ·batida pela. cisco Gonzalez Tort•es. um dos mais preslirno
violencía. otncia.l. ou annulla.da pela l'l'aude sos e dedicados chefes do partido o.u~ono
governisto.; e. quando u. despeito do em- mista ! · 
prego de:ses me105 torpe3. consegue afina. L Que gn.ra.ntias actua.l monte em Pernam
vencer o pa.r tit1o da opposicão. 611tão i ultirnn. buco te1n a vida. elo clua.dão 1 Pois tL C.1.pital 
hora. extet·mino.-se o auvet'S;l.rio, a.rra.nca.ndo· FederaL h:J. pouco!: dias. não soube horrorí
se- lhe a. vida. pa.ra. a.rroba.ta.r-se a. victoria. :i. sâúa., que o coronel Ottoni, a !li denunciado 

ta d te , como um dos prlncipaes l'esponsa.vei~ pelo 
cus 0

· rror. · ·. · · -: a.Ssa.Sinaio do coronel Dr . . José Maria.. lia via· 
Em uma. liberdade de imprensa.. con- aggredido ao Dr . Pontes de .Mi1-anda., ~is

sttl.ntcmoncc M~lto.do. :pela cnpangagem orll.· tinct.o advogado e qu~com a ma.xlma. dedica.
eial. que ioutilisa prelos. ]>rende redaciores. ç-lo funcciooa.ra no processo, como patrono 
~ujeita·os â. provações, como o foi o Dr. Ar· dos interesses d:t. fa.milia. àaquelle nosso 
:emiro .'\rocba.. redactor \:a Ga.:;e!a da Tarde, !!Trulde amiao. eob3l'demente ·a.ss~slnado! ! 
forçado a. eogulir fragmentos de ·Utn numero Não e certo. ia.mbem. que o Dr. V i lia r . que ali i 
de suo. folha. onde !Ja.via. sido publicada uma goza da. consideração eestimagernl,foi. tambem 
QUadra allusivo. a.o goverua.dot· do Esta.do. e, a.ggredido pelo mesmo cot'Onel O~t.Onl, s:endo 
como se ainda não basta.~ro tão consta.ntes digno de notA. quo pet·ante o Dr. Vtlla.r, 
~tltos, agora. mesmo o Congresso do Estado como juiz prepar:Ldor, correm e jü. cor:oera.m 
acaba de decrotar uma celebre - lei de. ar· os termos de um outro processv contra o 
rôxo. sujeitan•lo o jorr.a.l á. apprel.leosão. a ~W"l"<'S>Or ! Jmoro.. por veotur:~ a. Camarn .• 
'Ypograp!Jil\ ao Cecbamento e os redactores. CIU~ em Pern~mbuco. a redaa~lo d' .4. Pro
ili!m da. 1mpo;lçào de multas. a ·uma tluali- vincia, composta de uma plei~\de de moços 
da.cle de peoas, isto é, a.s da. pt"opri:\ lei e as rlevotados ao pnr tic\o t\utonomütA: á Rep~-
respectivas do Codigo Crimiual! blica. e á. dcmocl".lCia. corre dia a d1o. óS matS 
U~ SR. DEPUTADO-Isso é horroroso. eminentes perigo;:; 1 ! 
O Sa. GA.SPAR. Datnr~ro.-.:o- Agora. mesmo Pois o Dr. Phaelan tc dn C.'l.ma.ra, not3vel 

che:;am de Pernambuco telegrawma.s. noti- lente d:1 Fo.cu.ldo.do de Oh'Oito do Recire. não 
ehtn•!o novos atteota.doo collb':l. a imprensa ! tem estado sob G pressii.•1 das mais formaes 
Assim, segundo communicações recebidas ameaças ! Não se a.chn. ·entre nôs. o Sr · ~r · 
acaba de ser a:;g1·edldo o Sr. Soares Guima.- Demetrio Simões. (lo.lli J'on~gido pat·:l. assun 
riies. get·ente d'A Cidwle. aggJ:essão·officia.l escapar il. s:mha. dos n.:;sas.;inos offici~es ?~De 
al!i consumroa.da [l luz uo dia e produzindo 0 quantas cmbosc.tdas. contr<~ a. proprm Vida., 
panlco. ú. !rente lhtquelle jornal. que Yiu-se n5.l> se tcntli ,.rado " Dr . . Ascen9o l\•!nscar:\· 
obrigado. n. suspeodet· a publicação. bem como nhas. autonomista.. cujt\ altivez de aaracter e 
duas outras, A P1·ovi11cia e ;\ Ga:;eta da corágem civie:l. tanto o reoommenrlam a nàmi- .· 
7'anie! · raçii.o dos nossos conter;r:t\neos ~! Agora. mes-

Esso. paz e e~~n. prosperidade. de que. fa.lln. mo o Dr. Pereira. Junior. illucdstra.tdo le~t~. ~a 
em seu 1-etatorio, 0 actua.l i\tinistro da Jus- Faculdade de Diroiw e alli r ac or c e e o 
tiç.a e Negocios tn~riores,- consistem a.indn. Com.mercio dr. E,rnambuc•, jornal ct•ite~i9so . 
em um comrnercio, na la,·oul"i e eru indus- impn.rcial e insuspeito. por = isso que na.o ft
trias !:Obrecarre<>adns de impostos onerosis- lia-se ú pa.rtidonlgum. não ;\Caba de e~ta.r . 
simos! Fartas rl~ declamar e nio serem at- so.b ?-rn~~ d~ a..gcr~essúe$ iminentes, Ol'llln-

leodidas dissolve•·a.m-se ·dire::wri.<tS de AsSo- d~ do of1!ctahsmo ! .. 
cja.cües commerciaes .importantes.!.,-.. ~ : .. ....::_:. .:. E: para. não"cit.1.r • mais ._nomes .. -cuj& lista.-·--

Diversas J'e.bricas in1lu~rià.~ teem-re ·ré:: seri;~o enfad~nha. pel'gunto. q,uem e~ 
0
;;:;: · · ·, 

ehado. por não poderem. aguentar .o onus nam~~co. fora. das graça~ d1..s q'!e a.lb !m- a _, .. 
dM irnpo~içiíes. ao mesmo "tempo ·que im._ n~~ a;!erro ~.a. fogo. pode-se JUigt\1.' . -=--".· 
)lOrtan tllS sociedades mercantis tra.tam de- nda. segura. · • 
hquldnrcrn-se: diSSvh'erem-se uma. vez que · ij)( SR; DEPUTADO ·-Não }la. a.bsolutmrent~ 
ü impostO:! na osiiio a.mlinando. .. _ : garantia ! 

C!at'll&ft V. Vl 3S 

·-'-
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O SR. Josi: ~:lA:RIA:SO -Nem de víd::. e nem• O_ que eiles pediam, noia. um historiador 
de propriedade! c~ntempvraueo, não ~l'a. mais do que a solu-
·o SR~ G,\SP.~n. Dn.mt\IO:->X> - E;sa paz c essa ~o de um compromtssc de honra, a. satisfa

prosperldade consistem,. ainda. em finanç.as ç.ao 1lc uma grande di\1da n:~.cional, pois em 
qu~.PI'O$Jl!:ram. ê certo, mas á cust:J. de um época. bem dilficil, aquellas duas nncionalida
mons~ruoso orçamento. cheio de impostos YC· de$ recebiam da Polonia os mais va.liosus a.u
Xt:tOrloS, de imposições onerosissimas, que fa- xilios. 
zem com que as classes trabalhadoras este- Embalue! A França e a Inglaterr·o. c1ueda
j~m <\ possuir-se d~ fundos_ ~lesgostos, quei- "arn-se silenciosas deo.ntc da. agonia. pr·olon,.a-
xosas d.e um reg~ meu pollt1co, o_ue incon- da da desditoso. Polonia! , "' 
testa.velmente. estn. perdendo adhe,ões e sym- Indigua•lo com a. poiitica abstencionist<t do 
:patbia.s :pelos desvirtuamentos que soffre! Dos ~.bínete fra.ncez, o povo pari:;icnse passou a 
xmposto:S. alguns s:.1o a.tê ínconstituc!onnes ! dar as maiores dentonm·açõas de solirlarieda-

Igaora.}>OI'veatura.. a camara. que no mon- de â dvr da Polca ia. Es~as mnnifesta.<,:ões a.vo
struoso or~mento figura o celebre imposto lumaram-se muito, principalmente quando 
de tonelagem sobre n<tvios estranzeirO$ im- chegou á Po..rit o. noticia du. tomada da. Wa.r
posto quejà. ate tem motivado troca. de uo- sovio.. e de que lá. os russos esta.va.m pratiC;J.n
ta$ intel'naciono..es ! . Ço as maiores :l.tl'Ocida.cles propria.s só rle po-

J:'ina.nças. que prosperatn sim, por(iue em vo? b:u·baros. olesde o ~1.quc até a ma.sliorca, 
consequencia do imposto pesadíssimo U:em au- ate o ma.<;sacre! 
~enta.do ~ arrecad:~.ção das renda:;, masque Pois bem,_ quando es:a.s manifesta.ções to
nao beaclic1am o Estado, :pois ell:l.S consomem- ca:rnm ao auge. as:;umindo jã proporções as
s~ no. m •nutençã.o do ror mida.vel exercito em sustadoras, nostls ao rei Luiz Felippe e i sua: 
pc de gucrro.. que ma.utém o governador. afun c:unarill.ta., por Í$SO que t:.mbcm_já. :ntiogia _ 
de sustentar-se no pode1· !-· ao auge a indignação do povo fra:ncez, justa-

A po.r. e a prosperidade a.lli re tradutem mente pen:l.l1sado. condoido uos tna.rt)'l'iO$ in-
emftm na. falta de liberdade individual! tligiàos o.os hero!cos polacos: coube então, em . 
. Ern _Perna~buco, o cidãdii.o é pr~so em sa.- mei? ue ~u~o isso, a um cc~ebre o;~~e~a.l frau-

ttsraçao de vm:;,'1lnça.s partidaria.s! cez 1mprtm1r a nota com1ca, r•d•cula, mas 
Preso, sem crime :~lgum. sem ser em "ir- dcsb:.:Ulana.mente ridícula. deshuroano.:uente 

tude de pronuncia, seLO. S&' em ca.,<;O de 'tl3.- comi<:a, :.t.nnunciando ao :?-<~.rlamento rra.ncez 
graute Llelicto, C: me~tido ern carcere. onde que na .11-'a,·sooict r11inuua u o1·deu1! 
sotrre _jejum forçado. é espaldeil'<liro e sente Dir.ei- mc, S1·s. u~putad\1S, dizei- me. e 
cbia.rern-lhe as ca.rnes pelo empre"'o do ac:l.ta.rei o vos~o silencio. como re~posta. 
!~rro em braza, com que o tOl'tUl'am~ " acquiescente ;'L minua intetjeio;ào de dúr: di-

k' horroroso. Senho1·es. •no.s em Peruam- zei-me si o o.ctual Ministro ua. Justiça. e Ne
buco resurgem hoje os tempos ominosos da gocios Intel'iorcs na. Republi~ brazileirn., so!J 
iO<tUiSiÇÜO ! (SeltS{Içcio . ) · U. presidenciu.do hOil!'3.<lO $r. Pruuen te de n'IO· 

Quantas vezes desta tribuna. tem-se deuun: raes; nilo recot>olu. bem· o· celellr e .Minist~ó do 
ciado o grande martyroloo-io do infelii Joa- Exte~ior, no gabinete i't•àncez sob o 1·einado 
quim das Couves, ha ta1~to tempo alli no de Luir. Folippc ·t! 
fundo de um carcere,asenortnrado ~em ter D::ante do quadro de hor!'-or·es que a.::allo de 
critne nlgum. absolutamente'?' ! {Scilsaçào ) expor â.s vo~sus vistas, fielmente photogr:\

.. Eis Srs. deputados a paz e a prosperidade pbando a situ<~ão dolotosissiina. do desventu
que disfructa. o Estado de Pernambuco e rado EstAdo de P\lrnambuco, dizei-me. si esse 
cujo grat_o _~-pect3.culo. na {eli:: e.xpressão'do· actua.l }.lin~St1'0.d~-Just\l,::l. e N~gociçs Interio
actual Mtntstro da .Justiça. e Ne"ocios lnte- res. em CUJU. opu.uao deve conlvrta.r-nos o es
riores. um dos mais notaveispcru~mbucanos, pirito o grato espectaculo_de_paz e ]?t'Osperi_-
deve confort:l.r-nos o espirito ~ d';Ule e~ PerD<LmbuC?, dtz<:1-01e Sl esse flll· 

. U.li Sn.. DEPüT·\DO-Realment.e . ru_sLl'O. st ~ Cônsel hen·o Gonc:a.L ves FerJ'I!ll"t.L, 
· - uao l'CC<ilt.'l. bem o eclcbre ;;ener;Ll Sebas-

0 Sn.. GASPAR Dn.u~mo:xo-Qi1a.ndo emiS30 tiuni, CJUO pa:;sou ú. hi$1.Õria .:omo o typo da. 
a Polonia, a. desveutUI"J.da e infeliz t>olonio. mais ous.~d;\ 111)'::-tiHc;~\'<i.ll?! . . _; 
-tentou sacudir o ju:,ro tlo a!lsolutismo mo::co- -·E. no ~:nta.nt.o. ::>enho!·es, o ;;e:uer:ll · Scros- -
-vitn·.=esse meto. CQmo era. na.tura.l. desperto':.l tiani, 11ã:õ eri\ RUia.co; m:\.S o cooSblb~iro Gon- -

= as..:mais.:::vivas s.rmpo.t:ti~:.oo_ e$pirito.<fõ ~e= -,~lves·:Férrêil-a, dizem, ~ue é . •• ·pe'!:n.Ím:-
-neroso-povo fra.ncez. ~• · .. _ bu~mo! ' 

:: _ Era. justa 8:-ca.usa. da. Polonia~ -que·,batia-se :- Da:> consider:~çõ:?s politiC3S. ;üé :igol':l..:lddu/ : 
~r uma o.spn·açà~ no~re. Jeçitim~-e·:pa.tr:o- zidas. resulta, Sr. Pl'esídecte, que o principal 
t1~! mas em balde os revpluc10narjOS- polacos respons:wel pel;~ situa<,:ão anomala do Estado
solictt:l.l'a.m da Fro.oça. e Inglaterra, que reco- de Pernambuco e o actual Ministro da Ju~.tiça 
nh~ess~m-lh~s a. indepeadcocia! . - e Negocias latcrillt'es, <l';le postado o.o l:idu.do 

-.... . .: :.:: .. _,.:.·_ ·:_ .. -~; 
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llOnra. ~o. P1·e.~idenle da Repu._blica, cou·verte-se \da .Tu.stíQn.· ·e Negocios It.:ttcriores_. em quem. 
em sohetto procurador dos mteresses do pa.r- t:J.nto confia, mas que, mcontestaYelmente, 
tido repu'blicano federa-l ! . e~tã. a abusar· da. coufiatWl\ presidencial . 

·En me explico melllor. Nos ult.imM tempos 1 (.4poiados e mío <!poiraZos; ) 
do gwerno do marechal l''loriano Peixoto. em Por outro mo~1o não se p6de. explicar como 
Pern:l!nbuco. os amigos. políticos do gf.'nertü o honrado Presidente da Republica. tolera. 
Glicel'io e <Üii sustentacnlo do govermdor do annúe, ;~ssente, enca.mpa e e soltd~ .. rio com a 
Est1do, já não IJOdlam contet• a ailciedadc, a actUal dictadura rle Pernambuco. 
so!frega imp<tciencía com que agnatda. vam o E. nem se diga () u~, S. E:x.. deixa de í n t~r
advento do novo governo, asso<tlhaudo pot' vir a \li aguardando regula.mentn.ção do t~I't. nu 
toda a Jl<Lrte, que entlio sim, e que o r.juste de ou <J.Ualque!· outra tmtorisaçã.o do Congresso. 
de contA.s. comno>co seria tremendo t. Não. ess:J. razão não pó de prevalecer. jã. por-

Deante de ameaçil. tílo iormnl. recordei-me que sem isso o governo federal intervelu etn 
de utn momento historico. seme!h;J.nte 11a Abgúo.s para. repi'u• o governador daquelle 
vida politic;\ dos Estados Unidos da ..:\merica. Estado e 'esta. agora mesmo. intervindo no 
uo No.rte. Rio Grande do Sul para matlter aos revol-

Alli t:tmbem; qu:Ludo Aud1·etc Jach~~o;1 ;.t.Ca- tososas garantias de vida e propriedade. já 
b:w<~ .dé·ser··eleito:prêsidente .. daqUB!l~;· gr·an(le· pol''l ue mesmo· na · hypothcse· ·da ~·-solicitada :··· -· 
Repüblico.; um íorn<~.l officia.L a.press~t.ra.-se em regula-mentação O\t da. al!.torli.'ll.ç5:o' legisla- · · · 
.notici:u· ao publico que, se bem que :ünda. tiva.. po1erã. o.Governo Federal intervir em 
não:1ilsse conhecid;~ a nol'ma, <~. Linha. de cou~: qualquer· :Estarlo· da. -União, menos em Per·- . 
duct;t politic..'\, que o novo pi·esidente terh nambuco, porisso que. quanto a esse.Esta.do. 
de seguir. em todo o cu.so podet•-se-llüt g:~· segund() a opini:1o do actual Mlnistro. ~a 
l':mtir~ desde logo •. que · elle ~aberi:t · recom..,. Justiça e Negocies lnteriore:;, o gove1·no JÚ
peosae·vantajosamente aos ::t.llligos políticos e ill(I.ÍS poder<), intervir. attenta.s a.s-restricções 
castig-ar com a .ma.xima severidade :ws ad-.;:er~ doa.rt. ,6"-e :pa.ng;raphc:::-da. Constituição ! ... 
sarios ! · · · · Demais ao Govemo Fç1der;tl não · f:J.lt:tm 

E. de facto, o governo íiit:.tl de _<indrew mmca., :pe!o contrario sobram sempre mei()s 
Jackson veiu · confirmar· os a..'lnuacios previ os d·~, mesmo ,;em ·in ter vir nos negocias peculía-· 
da imprensa bem informada~ rcs aos Estados. fazer sent ir. aos dictadores 

E' ~erto que. em Pernambuco. o p;1rtido que não e solid~rio com el\es no;; máos·go
autonollÜsta. :~IH em lucta conlr:J. <:l gove!:- vemos qLte iazc'iu. · 
n<l.dor . d_o Estat~o, a.~steve-se ~~e tomar. par_t~ Ba~ta-lhe, ~'penas~ deixar de attendel-o.:; 
n:t e_letç:.to p r ~~~~cnc!aL ;Esse 1acto.porem. tot quanto ao pr:o-.rimento de empregos íeuemes,. 
IJ_lOtt va.ilo. prmct P<;~lmente, pelas Cll'Cumsta.n- nomea.çõe:- de gmtn!a JJ:tciO!!.ial e collocar nos 
CJ<l.S ano~maes da epoc:: . . Estados assim fl agellados cotnmandantes de 

Dos dtrectot·es pohtJco;; desse p:t~·I·.Hlo, ttns di~trlcto ou de corpo3 que o..ntes de tudo in-. 
se aclmvam presos e.s:mtros_ fomg1dos. Em spirero. conJI:lnç:l·ào povo e ,jiuna.is :10:;· dicta
~,!lalquer out~ occastu.Q, t~r·1amos su1fraga(~O doi·es a. certe:ó ·· de que se :l.clla.m pro rn ptos a 
,no_<hgna candtdn.turt~, 'lJOts eran1os o:s pr1- sustenta.t-o::: em to:los 01; desv~1'ios da dieta
metros a reconhecer no h9nra.d~ Sr. Prudente dnta ! 
de M~r~ uma..?rga.rlisaçao pollltca, a.Japtada r , .· . • . r . , , . . .· · , 
a dlt~g:tr os destinos do :paiz; Naque lle mo- No em tanto, a S\lme.nan.te res)lerto, o que 
mento, porem. est:1v;~mos impossibilitados .de -çemos em Pernambuco? 
fazel-0. A.lli nü.o ~e Ü<Z uma nomea.ç:ão para cargo 

E, t:~.nto' isso·· nii.o e uma excLJsa · de hoje. fcdertJ.l sem que a solicitaçãQ'[larta r!o·a.ctua.l 
que, ao disc!·eparmos da. fuudac;flo do partido go;·<>.r•nador ou pelo menos t~nlu~ o carimbo 
t·cpublicano federal, !hemos sentir, pela voz o!licmtda (1ictadu1·a. ! . 
aut()l•is;tda: de José Mar·iano. que nossa di ver-· ·· · · · ·· · · ·· t 
gencia. não' iria.nte ao ponto de impedir-nos O Sr:..Jos1:; MAlUA:"o..,-Ja. cheg:trnos ao pon o . 
d_e acceitar a. candid.atul'a. qu~ «quelle par- dé import,.r prefeito· parti .. alli co mó se. im.~ · 
tttlo houve:;se .de apre."enta.r .:i. pre.-id~nci~\ Ja portO\ cT1ilis :paru a lavoura l _. . ·· ... . 

-Re_publié:l.. mesmo·. porqur:; c·preven.to · qno· ··· O·Stt·.G,\Sl'.\RDRt~)ntoND-·QU:.l.nto'<i.S no-: . · .. 
seriJL c~ndida.to : o honrndo Sr. Pl·udi.mte ile rnet~çiíes pitrtl a. gm.rda ll<lcíon~l,.p!)Upec.m~ a X7 

' . 

:1Ioms.~ontiavamos ?nos ·jntuitoS:'Jla.ti·ioti.::o~ · ·camnra ·' a. :violün_cjlk-:•que~:neste iqs~!!-nWeg~· o; "' . 
d~ S. Ex.:. de quem. só· podel'iü.mos espel't\l' . teria de:Jazer u.o meu. (;.OI·a~.üo/aliás ·em suas ' ·•· ._.•. 
p.1n g?\'~tilo n~cionu.l, e jamais . enr n·jme _de expansõc~ . ,tiio .. ~-otiyb ~-· -pn.rtigula rmente . ao ... ,., 
lut~resses· par,tid!ll'io~ . .. . ·; . . • · : - ~- · ;< -~-:•. : consellleh:oGori~a~ves Ferrei_r:t,si porventura - ••. 
. b,porque:.mrla·nao temos·mtetra. ra.z<.!.o· eu-me vtsse . obrtgado a~ltlienta!·· .quantO,()_ , ,"~ 
pa.n~: duvidar,. é que tambem niio :podemos actu~.l Ministro .da .• Justiça e Negociosdnte:... · 
~eixar.: .. de . denunciar "<\() ·• p~iz ,.inteiro; ,que rlares y~e :~,ct..quil·_;r::do ,umao::e1ebridl1.d,ecomic,ac:,: 
~ .E,~ :, ~st.:i;~otid? !:;a h ido pel~ ~~t~t~! .l\!ini;:tl'~ t;J;)_ propri~. ri~ r_e·:l,st~ ~ t.:opere_t~;~, J, .. ' ·'~: . . . : . . " , 

+• + --- ·-- · ·-·· : :< __ -:;. : -~ - - +- . 



C~ ara oosOept.laoos- lmiJl!SSO em 0311J312015 16~0 1- Pág10011 oe 21 

390 ANNAES DJ CA!Il.ARA 

Tenho para mim que s. Ex_. dur:>.nte o bastam pam eleger os c:.ind.ida.tos governistl.! 
.. seu curto esta.d.io · ministerial. tem distri- então tl. ultima. hora. socco~rem-se do -pavoro>!l 
baido mo.is patentes (la. gmmla nacional. do expediente de, com uma balo. official. por 
·que todos os seus nntecessores juntos. d~sde ponto final ntt éx:istenqia . do·s vivos. que 
que h:í Republica. no Br<1zil! ba.tem.-se p~la liberdade do -voto;· deiendendQ 

Quanr1o todas as manhli<l, ao lêt• o Dia1·io os direitos da democracia! . 
- 'Official, deparo com a enxurrada <le decretos Foi em uma b;mdei ra. dess.'l.S que levamo1 

sobre guard11. nacional, conlesso. Sl' , presi- a.mortalha.do para a sua. ultima morada o 
·,!ente. que snu forç:ado. por um act<:> de pie- cada. ver do grande democraw. bt-a.zileíro co

dade. á releve r um tanto. a.o actual Ministro ronel D1·. Jo>é Maria. de Albuquerque Mullo. 
da. Just.iç:a. e Negocios Interiores. a. rch.\xaçã,o ~·as!'\ nado em Pernambuco. em um~ du 
e o desleixo. que vão pela ma p8.3ta. bem ~ssões eleitomes, por occasiã.o da. eleição da 
como o Yacuo de idéas. de que se ressente o prefeito do ·Recife. quanrlo, com a. grande 
seu relatorio. · pol" isso qu& acredito que coragem chica de que er:.\dotado.·sustemava 
S. Ex:- esti~ sendo, a esta. hora. ,.-ictima ua. a. .subet•ania do povo pernambucano! (.Se.t· 
preoccupação- da. mooomania de !Jttard<'- saç.:ío) . · ~ 
~~~cio;wlisar a tetlos e a tudo. o Sr:. . .r os€: liiARL\.:s-o- ASSil.SSÚlato preme-
. o SR.: :\:>;IZIO DE A~REU - A mania e an· dj~\10, .~e)l~i~_Q _?_ ~pla.ud.ido. ! ___ -- ... 

-ti"'a --nn.o·começou por elle · ' · · ... ·. · · · -
.- ". · ' · · ·~ · . O SR. G.\SPAR' Dr:.1nmONI> :-· Fecbem.os eslt 

_ _ O S~- -GA.SPA.~'DE Dr:.umrox~-Quer v _ '.Ex· ponto; Quanto ao com.m;\ndo milit!Lr noto i ; 
~b~r. ·Sr , pres1dc?te. ? que .lia po~:~co con- Camara. que; _sendo- Pa:·na.muuco séde de ·nm 
stou-me ~. • . Orn., .tma.gme_ J?a<b, ma.1s. '!31\da r~e5ses · districtO!;,: íoi. ella. iernjiora1'iame.~~·rt· 

. :~enos. de que o:actual · Mmtstro da J usttç.a e movida .para. o Ceara,' cúja .sii;uação não e 
l'legqc_lO>! Interlqre;; ,. conceden ... uma. alta. ri\·· .meliodrosa-,-como a dePerna.nibuco e,-llcando ter: te a~ guatd~ nacionaL .·.á um defunto. as;;im esse Estado privado da assisteneia. . de 
(Rtso.J um com mandante. que no.momento .. poderia 

. .. ~ ~~;i s~: _ DEPurA.I)()- o fu,cto .:·niio ·a -~0-v~:· sef.urii ~-andeelemento .M órderri ··constítu-
{TI ·acam-$c. apm·t,;s _) · . · cional e ga.mntia. aos op.primidos.· (1.poiados). 

o.: sa:-, GASPAr: .. DRv:'ol~lO~D _ Set .que ·O Desconfie, pois. o bonrndo Pres1dente . d& 
facto lliio é noro. Ainda. 0 anno pn$sado. 0 Republica, acautele-se · S. E;(. contra a.l~ns 

do;: seus ministros. antes C(l::-rectores dos m••ntii.o Ministro da J uiõt iç.a, o Sr _ Fe1·oa.ndo d 'd bl' 
Lobo, - fazia. · nome:~.ção 'identiea.. '!\{as 0 rez tereese.s e o:mveniencias o ]artt o .repu I· 
por engano. A no\"idade, a,.<>oro. consiste cano federal, que leaes e sinceros seerewiw 

· de Est.a.do ! _en1 que, não e por engano. que o actut mi- S. E;ç .• que e estadista., i~ de\"e· ter sentido 
nistro.' concedi. altas-- patentes _a.os mortos, que 0 0 seio do seu !ÍJinisterio. como nas Ca
mas porque jó. nfw tw. tn~is '\"\vos par-a serem ma.ras e em éouvenções pa.rtid:ni~:_estã. .~n-

. z:omeados.. (R!.•o .) · · · - · 1lo.formada..a corrente. de 1liJliJ. opmu1.o preJU· 
· Netti ~o menos; o a ctual· mln.fstro, respei- dicia.Jissima, fatal. que-pa.rtiudo do ~Ll;o sup

. tando O repouso eterno. nomeou O morto pa.ra posto, de. que a eleiçãO _presidencial e Uf!l can
a reserva; (riso); fói logo po:rt~o o serviço venio.-um contracto t:\cito entt'e o Prestdenta 

- a_ctivo. . . · · · . · . da. Republica e. o~partido:·quo o elegeu, busC3 
o ·sn.. 'jos~ ' 1f.utr.~'\o- si: w mortos vo- forcal·o a governar o patz,-não ·em nome ~as 

~am -~ - _ · . ·· · · ' a.sph .. ~ões · nncionu.es: .. mas em bem dos Jn-
. . teresses egoisti.,-os desse :parti~o- .. ··_o Sr:· ~"'-~PARJ?i:t:o~ro~o- Realm~nte, si .Essa tlleoJ'ia intlam_ma....-elnao.é nova.; co:no 

o. m_ono. >otall'!, t>l e na. sepult?-ra. que o 0 keroserie, vem ella. 1m portada da Republlc& 
· · JllU'tldO J'ep~bücano . Y<te arr•etpmentar as NortA-Aillericana. onde sofit·e e~· :peso'de um.n 

.· '!!le~ra.s de e1~1~ores, com que s~~ro.ga as c~\n· grande ~uspeit~ e de uma tl'emend.a ~es[JOu· 
d~d<~.~ut:as _9fi1c~aes, por. que razao os mor tos. sa.bilida.de;~ quaes a.s . de . ha:ver abre'1.1ado os 

·. t~~n;b~m ~~o hfO de ter pa.tautes de ~~al'd(l.. rlins ae Çoidihle Hai·riion .. ·a,. .ho.ver ·armado o. 
MClOllal · - (R.s~)- . · braço homici1la . de vuiteou contra. Garfie!d • 

. ,:-. ~~occun-se apttrt~~}. : .. _ __.. -;_ ... dou.s pr&:identes ret'ori~O:c.!ores,iSto édous pre: 
: .. _ ~. tambe_!ll ~~e_ JSSO _.de -mortos votarem siden~!!_s,_baStan_te.~P!L._tr 1otas, q~~ aven~u~oa

i: na~ e -P~u son:t~~te . · .\ ,~~~r!l~ b~~ •. , _n1~, ·ra.Dl,-~; .:ro~:2_~ll.d().::«oTU.:,.::~::3Lm.bi~12S.O:-}'II.rti~O~ 
-.:.~~~JS-~f.;);do~. _on~e . O-:p.trt1do republl- que os·el~~ra:;: ll.. ; fa.1.er. .g{I'V"e-rno UM\on:~.t:.e 
. :~noJ_ed~r:ü:te~ carencu~- de :pessoaL , .. ··não p8:rtida~o:!_· ,; -_- :. ::. · ~- .. ;:--;__~-: .. -' : .:~~ 
-. :'~l:Ia;":]>orémt:cuâla : origine.1idadé . em'- Per- ·:" Wci.s'hintjtOii Sentiu.:que:fão nefas~·_opliDilD_ 
·";~~m~_uce-é·que~nãó ·se obser v:1. ·em ··nenhum ·coróeçu:-vã. a · rorll!<i.l'-stvem torno. d~ seu ga:
; .outr~ · f,:sta,do. ·Qua ndo· alti : Os'pbosphoro~ fE-- vel'oo. J!l<'.S tev~': :b~nte patr~o~m_o · p&!! 
__ :neramos, · ·-~ Jogos .fatuos. e.lelto~~ na.o ~ CQn~rar~--7~·-P~~-~seg~n~o ~n_ce~~;'~ ll1!l ~!:~ 
_,.;·-::·.·- -:::~--~;=~::=)--~_:-:·L-- :_~~- :~~ .. · .. --.· - ... _- _ : · :·"!,: __ --:, __ ..:-~-~-: ~-- :--~~--_-;=-~- ~: . ::~~----·- --~-.--·7'--=:-:-t./~:. ~:~.·:~ 
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toriado~ contemJ?Oraneo, ao l,T'l:nde ·consoli· sobre o fuim·o feito pelo partido republicano 
dmtorda. Repubhea. N~t·te-Ailler~cana . a~gu· federa.! na espe.~anc,;a de pr~mpto paga,manto 
ri>u -:-se _$elllpre, que ~ao, ar_~ :l.QUe!le o 1d~~l em moeda do go~erno pa_I'~Jdar!o l (~~JJQ.iucios 
do governo. que hav1am formu lado as Constt·· o na:o a1Joiados .) . · 
tuint~ do. Conve~o d_e Pllilad~lphia, quando o SR. FP..At-;C!SCO GLYCER!O _Por <tue não 
im3_!:ln:~.vam o primeu·o m~glstrado de sua votou no can<lidato nacional? 
na.çao no desempenho desse papel nobre, cor· 
mto e imparcial, só compa.ravel ti. pessoa r eal O SR. GASPAR DRUmiOND- Já expliquei·. 
da lnglaterro., á soberania iogleza.! largamente, este ponto. 

E, digamos. por honra. da gr-anr1e Republi· o SR. José MA:RIANo - Porque, JlGI' esse 
ca, que alli t<i.o funesta. theoria só tem encon· :tempo, o partido autonomista. em .Pernam· 
trado livre prau~ quando des.,~adamente uuco estava fora"ido e não Plldia reuoi.:·se 
agovernam_presJdentes da ordem' de .À11dreu; "pa.ra fa.zer a esc~llia de candidato presi-
Jachson. e de_ Grant; pois quando é ella pre· dencia.l. . . 
@d.ida por sinc;!ro.s e de\·otarloS rt>publlcano>, 0 5 · . ,. -
com elles governam as aspirações nacionaes · R. F~\:'i~rse:o Gt_.CERio- Mas, e_okw 
e nunca.· estreitos iDtereSões de partidarismo! por~ue e~~e l?M't~do escolheu u~ candidato 
-:..No-em tanto, Senhores, .nos Estados-Unidos -~a~~~~~~-'- ~ ~1.e.~m? CT1'~_2!~-~ ·o~~·:o.s "~~~c~.) 
li~ ainda .urna:-l-azão·ae ser, ·que;·si ·não jus~i- O SR . GASP.Ut DR.ID1MOND- E' uef;;sto, por~ 
.fica, ao menos a.ttenuã um poucõ·à ":Perniciosà que. tornou pa.rtjdario; ein Virtude da de: · 
corrente. . · signaçJo,. um candidato nacional. isto. é, que 

.. ~ Alli; ·sendo·· permittida a reeleição presi· ·seria· apontado pela .Na{,f..o, si:!ril. d.iscrepanclo.. . 
dencial, o .pre..~de11te qúe faz governo nació· ~e matizes ·politicos. .· · · 

•. mUõr.a do"circulo.estreito do partid~. _que o, ·:·'"Éui;-:.sua. urganisação·co!labol·a-ndO:lJD.·rtb de ·: 
. elegeu, corre o~1sco ;;.de não ~e: re~le1to, sen· um congr>esso, cujo ma.nda.to esta.v3. qua.si ... 

do ce::to qu~,~lh a_na.o re~le!~<?. e ~ ~nic:t. findo~ ' e · d!!-vidosos:go:-rei·nadores de .Estados, . · · . 
. ~ncçao. pra~1ca _da."resp~nsab1lidade pres1de~·· que'-pelas noita-das do despotismo, esca.lla.ram - ·' ; .. 

CJal:. H_a, Jl?IS! um~ ra.za~. _qlle falia ao ~entt, 6 .. apossaram-se ·do _i)()det· com 0 a.uxiüo da 
me? tO ego!-St1co.a. am.blC:&~-Ao .. pre~ndentr: e!c&da de . corrlas -de deposi~~ sa.ngrentl.s, 
eleüo. . .. _ . . e::.--se partido o!Iereccu desde log-o o aspecto, 
. Entre ·nos. nem. esta .. r~ao exts~e: O Pre- não de um centro. onde se distribuisse to.rga. 

Stdente da..Repubhca. n:~o ~- ::eeleg1ve1_._ E,_se. comm.unhi.io de ideas,ma.s de llma as~ociacão. -
nho~e~. q11ando a <::o~stitUJ('.ao d~ U01a~ 1m- uma liga., um ·mutuo. uma >-eràaueira co
posS\bllitou ~ reele1çao presl~enc•;~.l, fo1 mes- OJ.>9rativa poli~ica.. desünadl\.o. servir a.s co·n· 
m~ · bu..<:ea.ndo coll~r o ~es1dente. da. Repu- veuiencias barataS do pa.rtldari:;mo indigeoo.! 
à!ica. em uma re,>?J.ao ma.1s elevada, fora da (Tracam-se muitos upartt:$ .) 
aeção do5 sentimentos ambiciosos e em con- . . 
dicões portanto de ta.zer governo nacional e Q~anto ao progra~ma, esse _pal'tldo e ver-
nii:o p;irtida'i:io! {A1wiudus. }_ : _- · · da~e1ra~ent~ se~qurpcda.l, !llirabola.l_rt~.: Ce· _ _ _ 

Desconfie, pois, osr. Pr:esldente da. Reiln· erl_co, r.val sem. ~efjttMO, -~1l1CO fin . lk swclc. 
blic.-\; acautélando:..se, o ni.a.is que puder, con- (Rtso ·) 

:. tra os. ~nselbei:ros pertldos, __ verdadeiro~ 63-:-. <::o~o _ sabe a. Ct~.:na~. · s;Io as .. it:!~ que 
· piões, ·policia-secreta do partido repubhC!lllo delimitam as t.ronteu"a.S do p.:~-rtido . 
. Iederal, ·desse·partido, que ião funesto está. 01.-a., trat~tndo-se ·de partidos constitucio-

sen!lo a: ·.con.."olidàçã.o da joven R.epubliCa. naes; isto $. partidos incumbidos de. fazer a. 
bra.zileira_!. (Trocam-se_ apartes:) · _ : : , gua,td3. e defesa 'C: da Gonstituicão,: essas idéas .. 

O momento em. que se fundou esse par- sãolumrid;IS na. propria fonte constitucional. 
· tido. ·seus elementos de organisacão, seu pro· Assim, a. Constituição e o .y~to. repositorio, 
grarxi.ma. emfim, tudo indica, crue ·,me surgiu, onde ós-. partid~. constitucioi:t<t_es vão pro

. não a.l'ma.do para.:,a. luta.· .e- conquista. ·das 'l"er-se da.s_Jdéa.s,.que se-propõem desenvolv.er 
. idéas, .mas ~ra ~JlO~._ .. e. e:xplo!'lJ.cão. do P?· e. pr4?paga.r. (Apo~dos,) • · .-, _ ~ 
· U~. ! (A poiados·Cft<ÍO -apoiados. ) . ·. · ·. . f>Ol9 -bem, · O . . programma d01>urt1d0 repu-
.- . . F.Ulldado:.llas .-vesperas ·da l~ .:el~ição .PO- bliaano · constituci_ooru é toda· a. COnstit uição _ 

pul:lr · par~·· a presidenc:~ia · ila·· Republica., a Feder-ci.l ;,.e.a· âmplldão_ · _constitl:uiiô~al ; ::- mas.· . 
: .. &cÇiio·;. deleteria. deste,...cpat:tido_-_ f~:S~_: S~t.ÜI).': ,,cpmo~.~a;: nmp.lipã~.., é;:,Wnbem. ~otvacõ.o;,isto". ~:", 
·:~desde ,logo; qu3:ndo:i.proprióu-se·ae .. ums.-·can:., quer .. dizer .:-que·· o.:pro·graninía . . de$s·~·. I_>.irtid<i .::...~::-~ 
·, .'di~tura·, q.ue ·era.; por . as3im !lizer,: ~acionnl, é. ;'.. o-vaeuo ;: { Ris_o_~). ,~_v:.,r-:. _,~:··," . · 
- para âhocanhat-a.;::,·a.~a.ndo-a _no3 ~pl_d.es es- _. ;Eu:c;q_~preh~ngg;:::como'IlOS 'Estildos :Unid.os : :-~::: 
~- !I'Ilitos'de:umã: Q&Siglia.Ção pa.rtid~1a !·-Allu_do da:.A:merlcado~o.rte;~!ti~~~fco~stitxei\,ina_e~;: ~-= 
-··a escolhá do nome do· honr&do .Sr. ·Prudente combatendo e.aglUdo_,den~ro da proEria .. Con· .• : r~ 
. ::de M:o1'-iés .pii,ra..~didà.~- á .al~ ~gnida.de ·~ti~úí~o, ,~ndo":Ji:ihls de5en'í.o1Vimento._?> úm~ .... :· .
-.~de Presidente.<la.:Republica.;.verdedeuo saque 1dea.s; que.o. .outrrur: ,·: ·: · ·~~ ·· · . ·: ... --- · -~- .,.·· ,_:.: ... 

:·:-~-- ~:;::- ~-·~;~ .... : ;:--~"'""-·- ~:. -.- --~ -~- :,._.~~~- ?.-•-:.~<::..: ~r.::;~~~ -: ... -~-.· · ~-: _..):_ -~.:- -.·:-~::-~.::.~~··,_;;~ .. :~-:-i,!.: ... ~~-:-~~=-+:.:.~{;:~:.-~)~,.;... :~·=--~·_.;~_~::.~;~_~-,..-~--~;c·- · .. ·· 
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SESSÃO E~l 11 DE OUTUBRO DE 1895 

J;,ic:t a discussão adiacia. pela l1ora. 
P3.Ssa-se ú. hora de;tiuaua ao expedii::!ilt.é~ 

o SR. 1" Sr::cRETAmo proc~rle iv · léitnra do 
· seguinte . . · 

EXPEDlEKTE 

ultimo, q_ u~ detei:nüoou' que .. os Juneraes ao 
marechal Floriano PeL'C.oto fossem feitos á 
.::ustu. ela Republica.,decret a. : · 
'· Art::~ I :• ·E' aberto ao Ministerió" da JustiÇa: 
e Negocies [nteriores o credito extra.ordinario 
de cincóenta etres contos trezentos e sessenta 
e quatro mil csnto e noventa réis (53:304$190); 
afim. de. o.:correr ao pagamento .· da:; clespezas 

OHlcíos: reali>adas corn os a.llu•lidos funeraes, e con-
stante~ da relaç:rí.o junta,. · ~ . . . . .. 

Do Sl' · ' 1'' seCretario do Sena.do, de ·lÓ â.à' Art. 2. ' Fica o referido credito, nos termo;; 
Clll'lente. enviando .a emenda do Senaclo ;i, .do citado <a.rt, 2~; dependente da O:ppl'OV"ação 
pt·oposi(:ão de?ta Cain:~,ea, ·que_ autorisa 3. do Congresso Nac!Onal. · -. · - · · 

· nbe~tru-a do credito supplemen~-rde 104:036$ · · · · · ·· · · 
para occori•er ·ns . despezas- com a poijcia do · · Capital Feâeral, 10 · de outubro de 1895; 7• 
JJistricto .FederaL-A' Cornmisslio d.e Or~a- ela. Republica~· - Pr1.1deu1e Jose ele Moraes 
me~ltú. Ba1'/'QS.,-:Dr •. A1_tlonio Go·t~·all!eS· P~rreíra. · 

Do mesmo senhor e de igual ela. ta., envi_anclQ. _________ _ :_ . ... _: .. . _ . . ·-- .. -~ ---- ·- ... --- -, ,.-·-
.. li emeiidã: do Senadõ'-;~ ·prouo5i~'iio· desta. C.1.~- - · · - ·. ·- -- · · : · · · -

m:tl'a.,· queautoi·isa. ·u·abertüra. do,creclitod_e . . .. ... · : ... ,, · .-. ··. ··· · ~: · 
3.000:QOO$_ p_araAcs~:!z..~s CiJ111.·~ .r.es,taü.ração ~R~l<cr-iio -4as.: des-J•c.=asJ·co.tisadds com•:o-:o{ímcr_al · :· 
aas ·fortalezas.-. A . Com:l11s;:a.o oe On;"-1· ··· . · ... do marcckal Fto1·iano~ Peixl}to-··. : .. ·.-

··· me.nto.·. · · · · · · ·· ·· · :, ·· · · ·· · · · 

. Do me~~o seP.llOr. datauo de hoje, cnvi 3.ndÕ An~nio 1furia Li.sbo~-Conta: a~ · . -~-- . . - - . 
·. n_propos1~a.o ~est.a Cama.ra, cr~a.ndo no e~e_::-. armação; decoração· e mnmi- · . · · ·· 
_ CI!O.ll.m q_<~~llJ, o . . e_:c~a.~u.~erar~o .•. c.Jlropos,ça_o, ~::c.nação_:_d~)igr~ia.~: da.- cr.uz .:-dos:::. :::c.,::-o: -:-_::;:o~ _::;~ 
: :\llUC(!·Senau_onaO- Ji1de. dar - o ·,~seu. assentt~ "' Mil1tal•ês;~~ iriclàsive· ' :i. orií.i.:_:: ... · ' · ·· :···-,:: 

mento.-lnten·ada. mentação: de _.500 Iam peões de - . · 
. . Do m'.!Snio ~erihor e dé igu~l da.tá; coni:ID"ú- ·· · ga.z;:· de&le ' u.:··relelida·,"igreja.·:. · ;;~' · · ·~ :· · " 
nic:inch .. . que·(iJi enviado:·~ sancção a proposição até o cemiterlo de S. ·.·Joii.o .. • ·· . .. 
de~ ta. c:,rnara autor~s:.tndo o governo :t abl'i t' Baptista.: .•.......• ': .. _ . . :.~ . · 25_:000$000. 

: ao 11Haisterio da. Fazenda· ·o credito supple· Norberto-Ama.ncio de Carvalho··: · · ·· 
mciJt:u:· de 4.700:000$ para pagamento de -Contada.orcbestraque tocon · · • ·· 
dlviü:~s . de ox.ercicios liúdos .d:' lei ·n·. · 2ti6, de · :.n:1s _ex.equias . . . ':-.-· . .• .-.-.:; . . - ~ ' '· :. 3:000$000 . '-· 
:u·cto dezemo1·ode 1894~ -Intei.i'ada. · ··· ··· · DuarteSilm.& .. Fonseca- Cont.a- · · · · 
:no l\-IiuistaJ:io da .TustiçacNe:::ocios Inte· do·cera ...•. . •..... . ... : . . :. ·-s23$05?. 
ri()re.;. de 10 do cot·t·ente: eriv.iando ã. Se· Mousenllor Dr. P edro Pei.'l:oto·de 

·!!uinto_ ·ro.rcn_s.n.-."_em __ ·: · ·. · ., __ : . ·. ····· ·. ·A. ·L!ma~Cr•nta·do ·J)é da · al- '. 
• · .. . - .. · ·· tarqueserviu: nas e:x:equTti.S~ . ·· '· 600$000 
· s1< :·presi<lenté_ (b: Çanw.:ffi f1os ·srs . . DeP.il· saut.-1. cus:J. . d:L ·· Misericordi:~- · . , , 
t.aclos::_Teuho a honrfl. de remetter--vo~ .. atim . emita d~ r}esp~za:por cllo. feito._ · . . . :,:~ .. ' : 

.. de que v:os digneis· de remettel.~o á ~>);iprov:t- . ·com .o·luneraL .:. :; . : .. ..... : • . -.19~440:;540 . ::. 
•· -~ão c1o CorigrF.-;so :Na.cional . o deereto: sob ·éo· Emariiiele' .Crest:i. . & comp.-'- · 

pi<~. . n. 2; l~G rJ.e:,'i.3. da ti,- pelo ~ual" ê abei:ti:) ·Contas de UtM : úrn~ . -de ·mar-·. · 
!lO ?IIin.istc:l'.iO da .rustiça. ·(l Ncg;oci0S·: . .Intel:io-· . ·-more e -forraç5:o no sócco do. · '· . _ . ·.·: . 
rcs, o credito ext~o:·ilina1·io de 52:354$198. · ·jazigo: ... ';';·_ .• ~-:.· .:; :· :· . ;::~~- · "4:50()$000' .. · 
_para pag3.mento das •lespe7;\s r~alisadas com · -----

·.· o. funeral do marechat ·:Floriano Peixoto. · . - ~-' · - ; · 53:364$100. 
-~p1taJ--Fede~l; l~~f de:oufubro ~ - ç.e ... 1895.--: ... ·;·-·. - .. . ~ . . .... .. . ·. -~~ . -~~-~~ ~ ~-. -~ .. : 

. Pfv.cl~'Hc J,.· de },[araeS:BaíTol,. Pre3idente da: · Directoria Geral.dê.Contabilidade daoSecre·. · 
·. Re:públíca: _;·_A' .. Commi5são de.OrÇa.ment(r;' taria. da.Jni!tiça··ejNe·gocios· Interiores, •W:M .- .: 
·. ·:Cópia·:__. <ne~~ito ~; 2:·.1.20 :ae :10 de oiit ub1:o._· J>~~ Q_t;9 · de:J~.9?,;=::!~s.( Gm;zo_ ,:s_.~_ âó~ ~oü~~-, ~01:;,~;, ~-; 

,;-:.-·ae 1805; ;;_ -~:Abre no Mil:i.isterio· ·da· Justiça. e·. dt,_t , ; -:-C:9n(E'lr,~ ;,:'-:: A1n:,~w:~_to ·: }un_•.o,r~-:-;;Co,l:l:::,:: · 

~~:~~-~3~l$-~?ã:~~~~~i~i~~~~~i~~9:fl!t~~ f~~~if~r~htt~~t~:~~~~~?Ki~!~~*i]ª~'·~~:~ 
: ·rea:lr.sa.das com:o-1uneraJdo-mar~>ehal· Flortano .9-do ~corren ;;e, envtando;:; o ;:~~:er_unent:g:_üO.., -,~, 

~-;~e~x~~~~~;r;ITPi~'~~~~b~J'~J~:'~k~~~~ti~~ -~~t~f~~~~~~ri~íi~~~:;~f~!~~~~~~~~·~~g~~~ 
· il_os d(J .SraziL ;i.ttendéndo a(( diSposto-_no : a-r:: -peto:facto :de sua, re.forma,etc.-:-A· Comnussa.o · : .~ 

,,}.'go 2:• : ~<!.:. 4ec.:r~tO)i:~, , .. ~~0?;!, ... ~e.l; ~-~ ju_liJ_o .<l.~}~a;-i~!•a\e ,Guerl~~-~\ ;"',.: ·. ,/"::,;,:;;_ c:,~. ·; .. _;_cl:px.-... =<:;; 
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Do mesmo ministerio. de lO do correnta,en
viando :1. seguinte M:eos!l.gem: 

Sts. Membroo do Congresso Nacional -
Considel'a.nclo que o orçamento vot:ldo p:u·a ·o 
Ministerio da Guerra. no actual exercicio não 
pode comportar asdeopeza!; e::rtrao rdin a.rias 
moti va.d:\S pela g!J.erra. civil; 

·considemndo mais Que no a1•t .s• da. lei or
çatnenta.l'i:L o. 266. de:l-1 de dezembro de 1894, 
ntto foram CQnsign~dos recursos pa.r.a. vanta
gens de cn.mpaoh::t, au toris~das pelo deeret~ 
n. 946 A, de I de llOYembro de 1890, aos 
omclaes· no respectivo ~ervi~:o ; ·e que na 
mesma. lei niio ha verb:t para.. ele conlorrai
dade com o disposto no art 69 da:1ei n. 542, 
de 21 de maio de 1850, a.l>ona.r-se terça. parto 
de soldo e outl'aS vantagen$ de ~:unp:~.nha a 
21 .. 735 pra.ças_de pret em .. set.\·ico de .. guerra., 

E assim sendo, a.s verbas orça.mentarias. 
p.'lr onde tecm corrido essas despetas extra
ori.lio:l-:-ias, IlÜ.O podendo eomporml-as e pre
cisando ser indemnisadas, <»nforme t u•to se 
acha. e~clarecido na. exposição da Contador~a 
Ge1-al uo. Guerra, faz-se preciso que sejo. pe. 
diclo ao Congresso Nacional autorisa..;ão p:~.ra 
a abertur-:~. de credltos extraordiuarios até a 
importo.nciu. de 14.000:000$, para. se proaedor 
:i. liquid(lçl\o da.s referidas despezas e para 
indemnisar-se as respectivas ,·erba.s do or~.a
meoto ord!nnrlo das q11o.ntias despendidas n 
conta. dasJnesmas verbas. em servicos extm
or~i nat•ios da 'gttÊ!l'r:l. civil. 

Capital Federal, 26 ds setembro de IS!J5.
R..:•·nu.;·cl<> v,uzt•os. 

inclusive 13.311 di)S corpos -patrloticos. t.:\rn· 
b em no gozo.de· wd:~s as vantigens que· cóm- Contadoria. Geral d:t. Guerra, 25 de se tem-

. petem.ao.e::>ercito.permanente; - bro 'de 1895. 
Considerando aindp. que as Yerb3S oro.~- Exm. Sr. Marecho.Ll\Linistro da. Guerra. 

menta.l·ias por onde teeni · coniuo essas. des· Tendo ces>ado pelo accordo de 23 de agosto 
pezas extnordioal'ias- nã<r.- poriem. compot·· ultimo o.- 1ucu fl-a.tricido. no Estãdõno Rio.,. 
tal·a.s e precisam ser indemnisadas, -oonrorme Grande uo Sul. que motivou :~.vultadas d6$
tudo SI'! àcha. exp~ido na. inclusa e;( posição pelaS, convé10 restabelecer -os creditos orç.a-· .. 
do ~finistro do. .;uerrà.e .da. 1-espectiva -con- Irientarios do Ministerio da· Guerra dos a~ 
tadol'ia.. venho -pedir-vos autorisação p:l.r.l. fal·wes imprevistos pra. sa.ldo.r compromissos 
abrir ctcditos extra.ordioarius.até.- o tot:l.l de con~ra.llidos e llabiUtar a administração com 
quo.torzo mil contosUe réi$ (14.000:000$) par.\ os meio:; indí$peos..-veis oo corrente exercicio. 
se proceder :i. liquidac-J.o das refe1·idas des- A lei n. 266. de 24 de dezembro de 189-t. no 
pez:1.~ e indemnisar-:;e a.s "l'espectivo.s vet·bas art. ;,·• fixou a despesn. em 36. i35:G84$661. .. 
do orço.memo ordino.rio rlo.s quamia.s àespen- que é insufficiente po.ro. o o.ugmento de soldo 
didas :i. conta das mesmns Yerlns, em servi~s e et..'l.pa. dos officia.es e praças 1le pret, de ven· 
extrao:dinarios da guerra. ci V'il. · c:imentos dos empregados c i •is e do re:."'Ultante 

Capital da. Republica dos Estados Unidos elo da permaneocio. de uctos o.pprovn.dos, foram 
Bro.sil·, 10 de outubro de 1895.- Pntdente J, abertos creditos supplementares por tlecreus 
de Moraes Barros, P1•esidente da·Republica;- ns. 2.057, t\e --27 de julbo,-5.0i4:417$IOO·e 
A' commissão de prçnmento. · 2.096, ele 10 de setembro, de 7.905:41()$.?65. 

Elevado o orca.mento a 49. 715:512$-'326, 
Sr. Preside.~ te da Republicá-0 õrçimento ainda ficou inferior ao necessario,reconbecido 

votndo para as despeza.s do :i\1ini;tel'i'!.. da. e votado p:•ra. o futuro exercício ~ e 189tr em'"' 
Guerra. no a c tua!' exercício dà .. J 895 nã.o .póde mais ·de 3. 000:000$. sem. attender ás cil·
comportar as-despeza.s extraorrlina.rias m_oti· cumstancias especiaes e com a reducç.ão de 
vo.do.s pelo. guerr11. civil, a.squaes, felizment..e, 2.000 pra~as de p1-et. · , .. 
teriL<l de cessar. com o 1estabelecimcnto d:~. ·sem-verba orcamenta.ria.. nem concessão de· 
paz na R.e,Publica.. · recursos durante sete mezes venceram, além 

No art. s• da lei orça.menta.ria n. 266, de dos officiaes. 8.425 P!'a\~S do exercito nota· 
24 de dezembro de 1804, nã.o foram· ~onsigna.- gens do earilpanha DOS term~ do art , 6• da._ 

·dos recurs~s::pari vamagens de . ca.mpanbã, lei n. 542, de 21 de maio de J.S50, e as_ 
autorisa.das pelo llecreto .. n.- 946 A·;- de ·1 de mesmas vantagens com as geraes do decreto 
novembro de 1890;·aos otneiaes- no respectivo n. 946 A, de 1 de novembro de 1890. nos 

. -servico ;- e-na-mesma lei não ·Õa·-vérba. pãrá, corpos ·rla.· guarda· naeional;policia;e pa.triotas .:-
de·conf'ormidade.com:o,dispósto:no .art: ~0-da 1.359 officiaes e 13.311 pra_ças. -. . .. -._: 

"'de-n : 5e,-de,2l:•te- mo.io=de~·l!35Q..-abonar:se ' .. :-'EStas .praoas;.:m<ijs~da'1ll etade do'10t3_J;effe-: 
~te~·paite-dê::Sõ\do·e·= oi:itras~-vanligens ·ae ctívô decreto.do,- cõmo as dõ'exercito; .. rtcêlie-• 
. :c&m:QaD.!!&. I!-.:~l.!~~~praças::.~e .Jl!ét::em.;5er- ~ f.?~os. os S?CCOrroS ~a.s oonSignaÇ~.d9_: 
-:v1co qe é>!lei!~;~~c1usive: 1~ . .a1 1_-·dos ~ryos ·mo.teri:tl, Jnc1u.s1ve "eq-olpameDto:,·.::!r~elOS ~ 
- _patriotico~, -~bem no gozo de soldo e 4e fardamento que, . em ~mya:nha., .,Da~ .t~n~o .. 

todos· os .mais7Vencimentos:qne ·competem às t~mpo de duração.nem·epoca de -vene1mepto • 
. do_e;erç~<;\~. ~rma!l'ente. _·. :... .. ..... · ._: , _-_ -:.- .o a.bono ~arbitraria & __ o. d~a in~c.ulavel~ 
- .. 7 ·- ;--.-·-~. ._ - - ..:_ .. :_.:._- _:,..-. . .. . .:.... .. .. ___ .. _ ~;-
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--~------~----------------------------
:pr.;jecto de lei, apresentãdo peiô digno rlepri-~ ··o SR. JosJ:: !-IAR!A>'iO- Entã.o não está. go-
tado pelo Rio de Ja.nciro.o Sr. · Etico . Co·:l!:o verna.ndo ?. -
11. respeito do mcnopolio· 'lo comnlerdo M. ex- ~ o sn~ Ft{En-:;R!CO Bo~(<.';S - Deveri:l. e::iar 
:pol': a\:âo de c.1.fé. procedeu. crovernnnolo p(:l:~ su:.1. fo:·~~,.. mas infóliz:!~ente 

A •:ommissi'~o J·eur;iu-se e ddiom:ou. tr ·ndo ~ilc• c:>tá. 
nomeado o orad(rr que ora. \:o.; clu·,_ge a -pa- ~ Entre os muitos e bons sel'•.ric:.os do :partido 
la.Yr-J., seu Pl'f?Si~·~·~te~ eo Sr~_ Alcm·~o 1<\Ja.- J•epnblic.,no !edN·:ll, ·o ttlidado que el!e tem: 
nn.lx~ra. !'C!tnor. O.·:lhl>ero:.l. Cl)nstder-aud,JO 'Jl'O· ' dc:ct•C~ldO espci ;~lmcn•e :is classe:< :nai;; clcspro
jecto d•~ mais •'.I ~:t import:J.:~c:a.. q ne ~'n~ nc~e tP.:.:idas 1la tono nn. pubHc'i ; o it:tercsse que 
com os intcrc.~se~ muis ca;>i t.:l.~s ~o corr.m~ i:c10 lhe tem dfi.S j?erta.do ,, lhnccionalismo punlico. 
e d:t. lavout·a., d~~)bcl'OU conscltlll!'-2C e:n c.om- mn uma. qtuulr:-r. diffieit como :n1.ctuaL d~ 
missão (le inque:.ito. P~';l .. p::ocede~.a um· ~- c:m•stia e.de dilllculdades para. ·a e:'\i$Lencia;: 
tudo minucioso · sobre --a.- pro~t:eç.:o. soL•() o I chama. t1l.mbeu'l n minbo. :>.tt~·o<·iio um do; 
commercio.-~obre as ccndir;(;e;; de tl'anSJl' •te. sc:rviços mais m;..~mentoscs desse p:~rtido, coni 
sob-.·e as condi~õ:·s do mercado de cali!. ·l •ar:;, j rda~.ão a. or~a.nis;1.ç;1o do=: ::er,-iços pubífco;. 
ft~zcr um e.~tudo completo de wtlas csr.:1.s _.:on- 1 Acho.-;;e ·nu. ordem ctos k.J.ba.lhos da. C.t-

~ diÇ.~es, ncou O _!Il~fuo I:el:it~\ ~ll(:arl'~:MU tle.1 .. mnra. q jl!'ojeoJo. n. 133 l~. _d_es~\) __ _a~ng_._ .@_e_ 
:'l.)>resent<~r ~~~ prog~,m~na _ae tl'a;lt~~ oor,r1ue do.«s:lie<l c1n qua.t:o cl;l...;$03 o.s _repat·ttÇoe$ fe
~eve_m •ser m:ct~los .-- p{'W.- ~~~!.m~.o .. . 1-~':'"': 

1 

tlc_ra.~. e u~ifor;:rns:~:. O!; YG:l~mumtos d?:> re
l:ltutto. certo de que a coml!ll:>..~· apre..~A·:..: sp:;ctl>os tlmcctonal'tos. . c ___ 
em decl:\r;~r ~\ Ca.:nar•t_ q:;e •> -::.eu_:?.m·;.· .. t .nto - Em virtllde de ditliculcindes que sobre-:ie-~ 
quanto possh·el. concihM·- os~ l~g•w:~o" u, ter-,;'ilm pa:·a e~s:~ cla.s:>ilit.":l.<;5.o. o t)rojecto .r~ 
esses do -p:1.iz, os re::.es_e ca~d<>~es mr~rc-.sses 1·eõir:l1Jo <!<l. o1·àem óo <tio. e _ remettidll .àS91!l· 
do The::ou~o F'eàt-ral-com-o Jnt~res:>e_nao me;- n:í!ss~o pc.r::. no>o estudo e p;u':1. uma - i!la..~ifi· 
nos respeita.>el, nil.o· menos útguo ce ;u:lta- caç:ão mais cumpleta. que ~ti:;:izesse as re· 
men~. cujd~d~ .. e !';~C}:\l!)ü..lo,_-da. :la.•~mt·-\·~e· ~.cla.ma~ões que cu tão SC· !e-;-an~rntp ._ ~~ • _-·I: 

·Dos::o -paiz;· """ ...... -~ ... "' .. -- -.,. ·-.:--::·~----:- ,- · ~-- · ~-:E~sê-·éstudo-estâ roito . · - · - · 
.:\:commissií.o nã.o quer a.bsolutam::nte·: •t·c- . . 'Ad + 1 11 • 

- cipitar u·m M$Umpto:d~ tant-'l.. imnorUt:!Ü!;. · Fo! aptesenw. o '!m .t::l.~ .to. que f!lC ~-
EUa. tem u. prcot~ups.~l!o rlc í~!.7.er üm CS' udo r~~:-~mple.!", que póde Sl·r>lr (~ c lx\Se •~ :·1;· 
de no ·a.do e• ·da.doso c· cautelC•"O. de mo !o a. c .. ss:w 11:1. C.-nu\1":).. ~ qu~ 110 mo .n~nto ac~u. I 
co~lcíl't:u· ~~n~ ·q··1anto"';.r<ossivel , 08 ·iutel't.·s>es -d.e,·e <lesperta:: a. a~tcnçac ~los . leg•~lado~es. ~--
da. lavoura. com •)5 init•resscs ciacl;tS$e pt·· .clu- A Ca.m;;.ra n;~o pvrlo ~r tnd1Jrerentc as rc-
ctora., por cxeel Lt:ncia,. do-nossõ pttiz. clamaç~s diaria.s cl<> todas as classes d~- ~er·_ 

·-. ·· ,- - -- ;. · · \'idorcs do ·Es.ado,quaoto ::\.0 nugmcnto de-
O S:~.· •. Jf.~::..•eo::let•ico Burg~t, - seus vcncim~nu,s. dc:~nt.e •1as st.\riM dit11cr;l· 

Sr. Pl'i:Sidente.- :~· Camarr •. aco.ba. de (ou v :r · o dad<.>.i<. d;t ~·erd1td~i•·a lll'cssão. ilti.S diffici llim::.s 
.-.discur~o .· notw.:l· -do·"· honrado ·deputLciO-por l:Ondiç.flcs.dtt <:xist,~ncia na C:tpi.tal e .. cm.todo 
· Pern~.mbuco. no · llOatiJ'a .. que ··s .~ .Ex .. !aa-is. o p:dz. · · · ,. .. 

dedicou a suo. <ltten~ão·e elll .CJ.UEf mil.is;r.-la.r· Pois bem, o meio · quCJ ll:t· .. de unifvrmi$:\y 
sou as smlS cons!clct·avões, que-loi -.u. 'lormação ele um:L.VCt. por todas, etc fa.zer -cesHt.l'. ·essas 
\lo · partido·rep,ulilica,no_ federa.l_~ -., . ·: ·:: _,. - c:ólistant.eo .rccl:llll:l.~Ões-:qne vecm }lÕl' r!artes, 

:Em relac;ão '" e~se partido. po5so clizel' : que em pi'Qjectos pa.t·ciaes. 6 tomar-se uma men1:. 
:;ou insuspeito; pot·quanto ·fui su;~. ·.tu·:L~~t in- 'da geral. c,llnpletu., que organise e. cla,s,;ifi.que 
disciplinada o.te ha. muito "pouco tcrn_po. · e_s~e.~· yençimen~s- . · . . .. .. 

· ., ·o· sP.. jés~- -~L\ni,::.ió _;_ Agoi.>â\~oiwit no. P:~rece-me que o t1~1in.lllo da commis..::ão, 
aprisco~ · :- . · ~i não é completo e pet·l'eito, _pócle entretau~ 
· O SR. F.r..EDE:RlCO __ SoRc:ES ;.- Voltei-· ·justa.- t.O. servil· (I e base segura.(: a1npl:~ p:~ra o.es-, 

. mentt ·p.Ol'Q ue yi os:.-seus··-p~:iueipaes ·ch_i: fes: tud(l.tb. Camara ... e par::. -uma. resolnçii.!l S3tiSc 

. :o~ nrelnbros ·m:t!s;:not:lveis:.-de~se .. :p!'ll'~iuo, filc~oila. do Corpo :Legislativo. : -: < _;:·:- ,.:::-; 
. '~o;t~dos· .. :1. veru8.1l~i~ a.Spr~~~~- '2\!~.:i~, ~-. NC$tl.s ... côndi!iões, conta.Üdo- pre.-:i~meõtt, 

~:91!_~tti1ia.~atil~J,lt'e~?-ç.~~~~ :~?~ ?r!f~Os_~.P!.J ~~1-:; · :?o·~ :õ7 espit.:\t<?· de Justiç.-.. de :Y:. 'Ex.- ;:,~r:-:p~ 
·-'IJ3.!'~ dP- . 1rnp~e~~::.:. q.~-~ :_eap~"l. :" e.l11J~::;,a-::: ~Mente. g u~ __ c __ m~ll!l>.to_~Mtll.vel~ e :nl!1t.9.:: .sa::; 
:;:men_t~o:c:cuS3.dos~::n9=~e_u_=p~'1i.f.19}l§~!l~l1QS_ ·-lie·nre~deSse:n:l,rLiüo ;::-. -,;-:_;::;;-"'-:-;,.;:;_:~T:3i:::~ :·grã:ndes servi'çõS::presta.flO;;.-:l:;:'Republt~;·. -._;.}'~: ·.:·.. -~ ~ . -·~---; "'--:- --~ '; ---:- -----~·.:;: ·-~ 
.;. -~'Eu-ro.u'<olída•fo_;c.xP,~w,ménte :_e_ooi:g§..nieus __ ·~ ~R.-}?"1:: :'1 ~'~!-~"~-b'!:o :na~. e ,91!~ta.O .... 
::~b'éfes: e cõili:os~q iieEé:~lii<l.-ill-' Ô:.i;; àd «eí-sii! a':lej _pat:t1~0, e:.!.l_mJl-_ <1 ~~tão· (!~: ~~~-1'~~~~-~-?.,~P~ 
~·as- irielhore8"inte:fÇiiÊit:c?õ;; m?i!s:·-(;ieva:.:!o~· in; wctos. ·-. •. ·:- . :- -----.... :·~--- ---~·: ·;·,_~-.~ 
· tnitos. _' ·." -: .'·~·.·:.· .. :·:··Z<·.\~_-->":_ ._ :·~- · :~<~·~:'.: , . .-~·o sn:·T•ro::i.\z ~er,~·urxo-Ma.S'll~ue"ser,a_p-,. 
--:. Si1 eu~yisse~-~.;e :J2~r.tj(lO~~tl·~~Yo;.'!;!>U_d'~:Wllil-- ;P.l'O.);'ada.. pel;~~ )lJO.l..O~Ja. da..~~ma~, .r~..ue ,.~-:;-, 
< v;dà J.>l'O_s_p~ra.;-_~~-~o.,::-;;j_~_ç_l_iel~~~~g.!_o~~~:;. ~_j~n-~<? ~~- P<l.l.~~.::" :;:.::.~ ·· •. J·7C·>~";?;~;. :_:.;_::,~::;~ 
~ :"1-.. , ~~" ::..· ,..,.. ,, _,. : •. :·: :o-:i-"::.::•-~.:~~ .~-t~._:.:.,.;.-..:::-:; ..... ::-.- _. .~ ... };e;.c-: .--=:r::.:.:!.·• :...::' .. •• · . :: ,.·t:~·i:.~ .';"'... -~.r·.. . ~~. · ; · ~?.::~ . ~-!'~ 
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SESSÃO &M· 11 DE OUTOBfW DE: 1895 

0 Sn.. FR'EDER.ICO BORGEs-COntando. pois, 
com o auxilio de V. Ex., requeiro a inclu:;ão 
desse .Pro.iecto na. ?rdem dos trabalhos. 

Asstm, V. Ex. ,uüerpretarà. os sentimentos 
tliJ. Camara, e })}'estará. um relevante ser-.iço 
a e3sa.s cltlSses. ql.te espera-m dell1. um;).. deci
são justa. e sa.bi<1- em rel,1ção ás sua.s recla.-
m:tções. · · .: · 

O SR.. Pn'ESID~~TE-0 projecto •~ que o no
bre deputado se re:fero :;;erá do.do para. a or-
dem do dta.. · 

Não havendo mais ninzuem inscripto-, le-
vanto a. ses~ão. · ~ 

Veem ã Mesa. as· seguintes 

dor e outros melhora.m~ntos . nas condições 
que indica. 

Sala. das sessões, 11 de outubro de 1895.
Gabrict Salgádo . 

Decl:l:eamos ter votado contr~ o IJrojecto 
n. 33 B, õe !893, relativ•) â. construcção do 
rama! fe1•reo ua. Estação C:.e Sa.popemba á. Ilha. 
do Governado!'. 

Sa.la. d&.;; ses~~ões, ll de :)Utubro de 1895.
Gcnçal;;c.~ Ramos.-Va;; ·:lc Mello.~Co.mpo-
Zil1a .-R·7tlolpho .âln-eu. . · 

DeclartLIDOS ter votad•l cont'ra. o projecto 
n. IG A, de 1895, e suas emendas. 

Sa.la. das sess.Jé3, ll de outubro de 1895.
.-iuguslo .le Freitas.-Sa,~ios Pcreira.:...Adol-

Dcclcwaçiies pht> G~>riio. 

· .· • ;)ecla.r<• ter >ota..fo contra op1•ojeeto n.83 B, 
Declaramos ter votado co~t!'a. o pr_?J•!COO I rle 1893, autcrj~.ndo o Poder E:.tecutivo a. 

n. 83 B. de 1893, referenT,e a. ~c-ncessao de contractar com o o;lOgenheiro Ayres Pompeu 
uro t-amnl ferreo d~ Sapopemba a. Ilha · do Go- de Car~a.lho e Souza. mais outro ou com 
,·ernador. · . quem ffi'lll:tores va.nt.;gens offerecer; a. con· 

Sala c1n> sessões 4 de outubro de 1895. - struccã.o. uzo e gor.o de um ramal ferreo 
:l••tonFo d~ Siqut:i;a.-Am.erico de Matto~t. - da Estação de Saplp~mba á Ilha. do Govcrna-
Fra11ça Can-al.ho.-- Oscar Godoy. -Jose Cm·- doJ~• · 
los .- Lins de Vasconcellos. Sala d~s s~süe5, 11 de outubro de 1895: -

Declo.rnmos ter . votado contra o projecto A. ilfilton . 
n. 83 B, de 189'3. _ . . · . Por inc~mmndo de pessc,a ·de minha. família., 

Snlo. dM sessões, 4 de outubro de 1895. - não tenho PO'lid(l comp~,recer tL se."Sâo em 
ThomM Cat:alcan t~. - Ocitli!> .4brantes. - que se votara.nt os I>rojectos ns. 204 e 16 A·, 
Thoma.: DelpMr~o. ~ Americo de Na:tos. - de 1895, declaro que si esti•esse presente 
o.(COr Godo!J- - Lins de VaSCO'TICCtlos . - .Al- votaria approvando os ditos Pl'Ojectos. 
cillllo Gwxnab~r.a. Sala. •las ses:;Jes, 11 de outabro de 1895.-

Deciaro quE! votei contl·a o pi·ojecf.o 11. 83 B. Jose 'Caetano ri~ Sit-r:a· CampoUna. · 
de 1893, concedendo um ramal da. Esta~ão de Vae a. imprimir a se.,"Uinte 
-Sa.po:pemba á. Ilha. do Governador. 

Sala. das sessões, 11 de outubro de 1895.
'Frcm.cisco Veiga. 

REDACÇÃo X. 16 ll DE 1895 . 

Decl1~1·o que votei contra o projecto n. 83 B, <Redacçã.o paraa3•diseussãodo:projecto n ; 16) 
de 1893. · . 
· S:l.Ia. se..~. 11 de outubro de 1893. -
Vcspasia.,lo. de· Albuquergur:. . 

Declaromos que votamos contra. o proj0eto 
n. 83 B, de 1893, o.utorisln<'lo o Poder Ex
ecutivo a oontrachr a ·construcção de um 
ramal ferreo da. Estação de Sapopbmba â. Ilha. 
do (loverna.dor. , 

Snla das sessões, ll de outubro de 1895 • .:_ 
Olegario .M'ac!cl .-Manoel F11Zge-11CiQ. - Lui:; 

'Detsi .-Al1lll Bolelho.-Octat1ia11o de B1·ito. 

Decla.ro qne votei contra. o projecto n.83 B, 
de 1893, autori~ndo o Poder E-xecutivo :.~. 
eontracta.r •:om o e:lgenheiro Ayres Pompeu 
de Carvalho e Souza. e Jost: .Augw,io Vieir-J... 
ou com. quem melhores vantagens ofl'erece:r,a. 
COll:Jtrucçã.Q, 111.0 e gozo de um rl'.malterreo 
·da Estação de Sapopemba. á Uha do Governa· 

Dispeas11, as ~igencias regl.llamentares, in· 
cltlsi,;e a de 'CIJ.{Jas.para a· matricula no anno 
1le 189D a todos ••s alumnas da Escola ~llili
ta1' clesiã capital, .desl:ga.dos po1· motivo de 
di$c:iplina, {icrr.;1do sem e;feito a baia:o. do ·sor
\>iço e ca.11.cetladas da res;•ectica fé de otficio 
as notas la;tçrl.das por· força do acto de 18 
de ma1·ç" do c ~:wrente aníl o · 

.. O Con,"I"esso Nacional resolve: · · 
Art. L° Fic:~.m dispensadas as exigeneias 

r egula.menmres, inclu~jve a d~ va.,nas, para'& 
matricula, no anno vinelouro, de totlos ·os 
alumnos •l:\ i<.::SCOla. Militar desta e2.pita.l des
lig:ldos no corrente anno. ?Or motivo ·de dis· 
ciplina.. fic'lndo sem. effeitc a. baixa. do serviço 
:para. aqu<•lles GUe :;e apr€sentarem na. !·refe
.rida. estJOla. .na época .reguUm.en;ar • . · .. · ... , . 
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'Paragra:pho unico. Serão cancelladas da fe 
de omeio dos offieiaes e praças, a que se re
fere a presente lei, as notas a.hi lançadas por 
força ào acto de 18 de março de 1895. 

Art. z.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

SaJ.a das commissões, ll de outubro de 1895. 
-Gabriel Salgado, presidr:mte_-Antonio de 
Siguei.ra. - Thuma.z Ca'l.1alcanti. - Otlictio 
Abrantes.-Carlos Jorge. · 

Vão a. il:nprimir os seguintes 

PROJECTO~, 

N. 85 A -1895 

Emenda do Senado ao projecco àa Camara 
dos ])eputados n. 1.70 E, de 1.894, que 
autorisa o go'f)er-n,o <;~ permittir ci Compa.nlda 
cGreat Sov.tker'M> a const~cçao de v.ma 
ponte sobre o rio Qua.rahim, no estado do 
Rio Grande do Sv.Z, a qual foi approvada 
pelo Senado por dous terços de 'COtos, na 
f6rma de art. 39 da Constituição 

·A Commissã.o de Obras Pu blieas, a quem foi 
:presente o :projecio desta Ca.mara. n. líO E, 
de 1894, que autorisa. a. construcção de uma. 
ponte sobre o rio Qua.rahim, para. ligar a 
ferro-via. Salto a Santa Rosa., Oriental, a Qua
ra.him a I ta qui do BrazjJ. -vem de novo in
terpor parecer sobre o emenda. do Senado 
já. rejeitada. por esta camara, e que aqueUe 
ramo do Congresso jul~ou acertado manter 
por dons terços de votos, nos termos regi
mentaes. 

e que. mantida<: as restriccões que pretende 
o Senado, não haverá empreza. que se anime 
a consttuir a tal ponte. cuja falta continuara. 
a. contribuir poderosamente para. desviar do 
trafego das linhas fer1•eas - Oriental e Bra
zileira. - mercadorias e passageiros que de 
preferencia afilnirão para a linhaargentiuade 
Conoordia. a. Libres. onde não ha b,,Jdeações_ 

Não julgando acertado contribuir, embora 
indirecta.mente. para a paralysação ou ~dimi
nuição do trafego de uma. lillha. nacional em 
pro-veito de outra. argentina, com mallifesto 
prejuizo do Tbesouro Publico, que conti· 
nua.ria, por longos a.nnos, onerado pela. ga
rantia. de juros, entende a commissão de seu 
dever aconselhar ainda uma. vez a rejeiç~ão 
de taes emendas. 

S. R.- Sala das commissões, 10 de outubro 
de 1895.-.4.?i.stides de Q<'eú-oz, J)resídente.
r'oelho Cintra, relat or.- A~·tl~u1· ToN·es.
rosê Bevilaqua.-B .. eno de ..A.~drada .-Cv.pllr· 
tino Siquei1·a. 

Emenda. do Senado ao projecto da Camara dos 
Deputf.láos, qt~e aut orisa o g owtrno a ptrrmit
tir à Companhia «Great Soutiiern»a construc
çao de uma ponte sobre o 1·i o Quar ahim, HO 
Estado do Rio Grande do Su l a. quo.& foi 
approvada. pelo ~·enado po1· dot-!s t~:rços de 
'IIOtos 

Accrescente·se: 
Artigo. Si por qualquer mot ivo a autor idade 

militar na frcJnteira do Quarahim julgar ne· 
eessario á segurança do Estado ioutilisar pro· 
visoriamente a. referida. ponte, podera fazet-o, 
sem que tenha a. companhia. direito a qual-

A commissão, mantendo seu parecer, acon- quer indemnisação. . 
selha. a. rejeição da. referida emenda, :pelas ra- Senado Feileral, 25 de julho de 1895.-Dr. 
zõesdelle eonsta.Dtes ; cumprindo a.ccrescentar Manoel _ Victorin o P el-·ei,·a, presidente. - Joa· 
que, dependendo do Poder Executivo a a:Jpro-' kim d'O · Catunda, servindo de 1" secretario. 
vaçã.o doa planos da ponte que ~e tenha de ~~ta'Vo Ri chm'll, ser vindo de 2" secretario. 
construir e que ma.ls convenha. aos interesses -Joaquim Jose Paes der. .Silva Samumto, ser· 
·naci~?naes, a _elle cumpre tomal' as provi- vindo de 3" secretario. - Don~i~lgos Vic~nte 
denClas que Julgar acertadas para que seja Gon{:al'Ces de .Sou::a., servindo de 4" secretario. 
adoptado nm systema que se preste aos fios Pro}ecto da Cam~ra dos DeputacttJs:n. 170 E, 
referidos no :parecer da. Commissão de Finan-
ças do senado. 

de 1894 
. Basta, entretanto, notar que, entre os va.

l'lOS systemas de pontes que satisfariam as 
maiores e:tigencia.s, encontra-se a de- pontes O Congresso Nacional resolve : 
~:;;:1u~:~romperia.communicações Art. J.o E' o Poder Execut ivo autorisado a. 

. _ . permittir á Companhia Brasil Great So~.ttl!em 
A com~~ informada, :pelo seu re- Rai l:way a coostrucçã.o da. ponte sobre o rio' 

lator. que de 'D%3U conhece toda zona servida Qnarahizn no Rio Grande do Sul. afim de ligar 
pela linha em questão, que são de todo impro- a Estrada. de Ferro Qual'a.him a. Itaqui á ferl'O· 
cedentes as. considera~ constantes do citado via. Oriental do Salto a. Santa. Ros;., estatuin· 
parecer da. commiS'!â.Q de 1lna.nça.s do Senado. do no respectivo (lOntraeto as condições ne-
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<:e!'S3I'ia.s 3. garantir os interesses aduaneiros 
da. Republica.. ~ 

A~t. 2.0 Revogam-se as disposições em con
tru.rio. 

ea.ma.ra dos Dei>utado~, 6 de de.zembro de 
1894.-Francisco de Assis Rosa e S iltJa, presi
dente.-Thoma:; Delfino, 1• secretario.~oao 
Coelho G~ Lisboa, 2" secretario. 

I 

N i 156 A- 1895 
r 

Auto1-isa o PoiJer J:.~ teeeutitlo a abrir um cre
diiO de 6:333$-~10 pa,·apugc.men.tõ do pessoal 
e expediente ;w. Delegacia de Terras e Eolo
nisaçcfo no estado de Minas Gerae.s, no anno 
de 1.893 ' 

A commissão de orçamento, tendo em vista 
a informação do Poder Exf'CUtivo,. que com 
este parecer se publica. pensa que o projecto 
n. 156 deste anuo póde ser approvado, assim 
redigido:-

0 Congresso Nacional d~creta: 
Artigo unico. O Po~er Executivo é antori

sado a abrir .um credito de 6:333$310 para 
pagamento do pessoal e expediente da. Dele
g:~.ei:l. de Terras e Colonisacão no estado de 
.Minas Geraes. no anno de !893; revogadas as 
disposições em. contrario. ~ · 

S. R.-Sala das·comtnissões, 11 de outubro 
de 1895.-João Lopes.presidente,..:...I.etcro Mul
ler. relator. - Au.gtLSta Lemos.-Pa1•la Gui
lí1araes.-B. Leite.- Ser;;edello Con·êa.-A. 
G-uanabara .-PauUJw de So1.1;;a. Jtmio,·. 

Informação a _que se ,·e(ere o pareGer supri% 

Ministerio da. IIirlustria., Viação e Obrru; 
Publicas-N. 233- Rio de Janeiro, 4 de ou· 
tubro de 1895. · 

Sr. I• secretario da Cama;ra. dos Deputados. 
-Em nome do Sr. Presilente da Republica, 
e satisfa.:r.endo a. requhsição contida. em vosso 
otficio n. 193, de 29 de agosto ultimo, rel&ti
va.mente a. o projecto . sobre conces'ião ile um 
credito de 6:333$310 ao Poder Executivo, 
para. pagamento do pessoal e outras despezas 
d<~- extiocta Delegacia da Inspectoria. Ger-c~.l de 
Terras e Colonisação em .Minas Geraes; tenho a. 
honra de informar-vos. para. conhecimento 
da Ca.mara. dos 'I>epntado>. que os vencimen
tos da.quelle pesSoal e despeza.s de expediente 
do a.ano -de 1893, e até á da. ta da suppressã.o 
da referida ddegacia.. attiogem a iusportan
·eia. acima indicada. sendo 6: 133$310 do pes
.soal e 200$· do expediente, de acoordo com o 

que verUlcou a .lllspectoria. Geral das Te~ 
e Colonisação. • 

&l.ude e tra.ternidade.-Antonio OZyntho do$ 
Santos Pires. 

A qu€m fez a. requisição. (A Commissão de 
Orçamento.) 

N. 156-1895 

Concede a() Poder E:cecutiw o credito rk 
6:333$310, destinado ao pagamenu> do pes
soal e outras despe= da Delegacia ela In
specl()riQ, Geral de Terras tJ Coloni$a.ção no 
estado de Minas Gera.es, eztincta em 10 de 
dc;emb,-o áe 1893 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica desde já. concedido ao 

Poder Executivo o credito de 6:333$310, des
tinado ao pa,.oamento do pessoal e outras d·es
pezas da: Delegacia da lns])eetoria. Gera.l de 
Terras e Colonisação no estado de Mina.s Ge-
raes, extineta. em dezembro de 1898. · 

S. R. - Sa.la das sessões, 7 de agosto de 
1895.-Luiz Detsi.-'-Gonçalves &mos-Pinto 
da Fonseca. 

N. 171 A- 1895 

Julga que rtúo deve ser aJ>prMado o projecto 
n. i7t, deste anno, que C(JnsidM'a o Mu.s~"' 
l\"acional como Instituto de Ifl3trucçilo ·Su.
p~rior 

A eommissã.o rle instrueção e saude publica. 
:i quol !oi presente o llrojecto n. 171. deste 
a.nno, ext~ minou-o a.ttentam.ente; e · · 

Considerando que .fa.lta. ao Museu Nacional 
a. condi<;ão essecial para que essa. inStituição 
possa s~r considerada de instrucçã.o publica, 
isto ê, a existencia. de cursos com prof6'!SOres 
e a.lunmos. 

Considerando qne a. creação desses cursos 
acarretaria. augmento de despeza., sem van
tagem para a instrucção. porque a situaÇão 
do museu em a.rra.balde longinquo, difllcw.:.. 
ta.ria muito a. sua. frequencia.; · · ·· ' 

funslderando, finalmente. que COI!lO simples 
mlhleu de hbtoria natural. isto ê, çomo ·cor.:. 
lecç§.o de productos de na.tuteza.. classifi.cados 
pelos methodo::> mais aceeitos noi gry~os soi
~ntifi.cos modernos, o Museu Na.ruona~ póde 
I!Ollt.inuar -~~. prestar servic;os á sciencia ~ ~j> 
publico; ~ · . ·· · · 

E' de ~recer que o rererid~ pr.oj~ nã.o 
sej~ apprqva.clo. · · · 

Sala. das comini.ssões, 8 de outubro de·I895. 
- O$car GodoJI.- Costo A.:etledo, relator.
Pereira de Lvra.- Silw Ozstro.- n.merico 
de Ma.ttos.~Ed'l.f4rd.Ó de ~err&lo.-P. V~gtie 
àeAbr~-
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N. 171 - ·1895 . Discu..<:São unica. do projeew n. 200 • . de 
11'9;). autori~<lndo o Poder Executivo a. cou-

ConsiclerC'. () ·Mu.Set~ N!lciorw.l como 'in~t:tmo de cetlel' ao Dr. Henríque Autra.n da. Ma.tta e 
Albuquerque, assistente de clinica da Faeul-

instrucrao SUi>c,-sor dade de Medicina da. Bahia. seis r:nezes de 

O Congresso Nacional de.::reta.: 
Art. L• O !l(useu Nnciona.lt\ct~. considerado 

· eomo illstituto de instrucção superi.-•r. 
Art. 2. • Re-vogarn-~e as disposições em 

éontrario. · 
Sala. d~ ·sessões_, 24 de ag<<Sto de 18!15.

T~-oares de Lyra. 

licenv-il.. com o xespecti O:ú ordenad(\, para. tra-
tar de sua sa.n<!e onde-lbe convier; · 

continn3.()ão d3. 3• discus.;ií.o' do projeeto 
n. 133 B 2, de 1893, com parecer sol) 
n. 133 B3. classificanclo em quatro classes as 
rep:l..""ticões federo.e:; e uniformls."lmlo os ven
cimentos dos respectivos !unccionarios; 

3·• discussão do prôjeeto n. 134 B, de 1894, 
autol'isa.ndo o governo a. oontra.ctn.r com 

o Sr. P re:;;idente _ Acbando.:~ q.tkm me-lhores vantagens offereeel" o serviço 
de uma viagem ment:al da linha. da na.v~

a.denntada. a hora,designo-pal~~segunda-feira, çã.o entre os portos de Corumbá, s. L ui<> de 
l4 do corrente, a seguinte ordem do dia.: l~ceres. Mi:randa. e Aquid."..ua.na, no estado 

Votação dos segtnntes projectos: de Ma.tto Gros~o; . 
N. 218,.de 13~ • .autQci!l'a.ndo· o· Poder Ex- l" discussão do p1-ojecoo n. 215 A, de 1895. 

ecutivo a abrir ao Mini.<:te1·io da Justiça e Ne- conferindo o direito à 11.posenttulorin. aos fune
gocios Interiores 0 credito especial de 76·000t: eionarios da Inspeetoria. Ga1-al de Sa.ude dos 
para pagamento das despe7.as <..-om 0 pe~Qal.,.e ~ortos ila C;.pital Federal e aos da.s lnspecto
ma.teria.l · da. -coloola. correccional dos Dons rJa.l d~ Sa.ud: dos Pot:tos dos Estados ; 
Rios (~"discussão); . 1• d!t<eussao do proJee:to n. ~~9 ~· de. 18?4. 

N . .219. de lo9S, a.utorJsn.ndo o P(tder Ex- cou~?-end~ a;> GJ?genhen:o JulHJ.~) ae. Olrven"J. 
ecutivo a ·abrir o credito snpplem.euta:r de LarouJ;; prtvlletflO. por 60 annos pa.r-4. a. con-
810:000$, a verba n. 4 do art. 6' , da lei ~·~eç-.ao,_nso e_goso. de~uma estrod~ de fel'rü, 
n. 266, de 24 de dezembro de 1894 (2r dis- que pa.rt1ndo .da ctda.u.e de Ca.ta.lii.o e. pa.s-
cussã.o)· sando pcl:ts ue· Goya.z. cuyabá, Pooone, S. 

"· ' · ·. ., . . Luiz de. cace~~ e Ioga.r na.v~aavel do rio 
. I parte (a.té -l/2 horas ou antes).. Guapore, termtne ·no estado de Mat to de 
··· 3a disêum o do projecto n. 16 B. de 1395, Grosso. em ponto Limitrophe coma. Republicn. 
dispensando das exigencias r:~gnl:unentares, de Bolívia., e ·outros.fa.yores relativos a. essa 
i.nclus_ive a. de -va.,"<Ul, para. a. mat-ricula no concessão ; com parecer da. com.missã.o espe
a.nno · de 1896; o. t-?dos os·alumnos d:t. Escola. cia.l de viação gera.• da. R.epublica..; 
Militar desta. capital, do::slih'1J..tlos po1· motivo 1• discus~ão do projeeto n. 132, de 1895. 
de disciplino, tica.ndo $em e1Ieito o ba.lxa do tornando e..;:tensivo as praçe.s tla. · Brigada. 
ser~ço· ~ ·ca.neelladas d:nespectiva. fé de o(- Policial da. capital Federal e do Corpo de 
·ficio ·a!> notas la.nçadas por .ror~~,. do.-;\cto de 18 Bombeir·os que se inutilisarem durante o 
de março do' corrente· rri:mo; · · · tempo de '?raça, o direito, de que gozam :~.s 
·. ·g:; diseussã:o do projecto ·n . 134 A. de 1894, -praç;~s do exercito e a.rma.rla, •iE! serem re
p.~f.l)~ndo o governo a. contractar coro quem cOLh~das ao .ASylo dos !nvalidos ; 
~~ll;tores ~:nta.gen~ of!ereeer o serviÇo d~11a-~ · . 1 .. 'discussão .do projecto n. 9-1. de 1895. 
vega.ção do_s pottos de' S~ Francisco e Ama.:.. a.utoris:tndo o governo a: mandar construir 
rante no rlo Parnalryba. ao da. Tutoya., no es- sobre o :riv S. Francisco uma. ponte ligando 
tado ·dO' Mara.nbã.o. ; · · · · Joá.zeiro. na Bahia., a l'etrolina.. em Perna.m-
. 1•. disc!JSSão do'pl'ojecto· n. 101, de 1895, buco; " . . 
a.utorisándo o·Pooer Executivo a .reverter ã . I" discussão do prc\)ecto ,n; 89 ... \. de 1893, 

· 1~ ·etasse ·do exel'\!ito 9 ~enente reformado da o:pin:mdo no sentido d~ nã.o .ser approva.do o 
a:r,ma. de ~'V1t.lla.ria. Ca.rloo Augusto Cogoy; · pl'Ojecto n. 89 deste. anno. que· sub3titue pelo 
·· . . continu,tçã.o . da. 3• discussão do projecto que a. elle acompanha. a. ·ta.pello. F., a.nnexa. à 
11.' 149 B. de l895;tlxa.ndo a despeza do Mi- OoruoZíàaçao das LeinJas .At[andcgaa c Mtsas 
iüsterio da ;.Tustiça e·Negocioir·Interiorés pãn de :&n®s Federa.es ; . 
. o:.ex_erei~i9_.de. ~896 (red~ para. :~ ~iscus- · t• parte (às 2 1/2 horas ou a.nt.es) : 
sao do proJecto n. 149 •. deste anno). · . _ . . : , 
. 1• rliscnssão do projei:to n. 90, de 1895, di- Disc~ uruc:a. do pa.recer _n .. liQ B, de 

'Vidindoo terrltorio da:Republica:·em oitO ·cir- ~ 1~..: sobre 3.$ emenç.a.s o1l'~e=1d~ em·2• 
·ctm~Seripções. em :cada. uma. ·das q:1aes crê& dlS\!Ussao ao orçamento da. )'la.ça.o; · ..• 
um ~co -para. a.u:xili&l' as induetras _a.gri- Discussão -unica. do projecto n. -220, de IBS<j, 
cola. pastoril e <»nuexas, ··conforme o -regi- autorisa.ndo o POder ; .Executivo a. conceder ao 
men que adapta; -· ~- : . . · · oflicial. do Co~aioso de Tbesouro'Federa.l. 
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.Arthur Vieira Peixoto, um anno de licença' Godoy, Amerloo de Mattos, Lins de Vascon
eem o ordenado ; cellos, Euz.ebio de Queiroz, Silva. castro, Nilo 

1" diseussão do 'Projeeto n . 193. de 1895. Peça.nba,:&nesto Bl"<lzUio. Julio Santos, Pa.n
a.utarisa.ndo o Pode::- Exeeuti:vo a retórma.r o~ li no de Sonr.a. Junior, Mayriok, Va.z de Mello, 
estatutos da. Escol:1. Polytecitnica do Rio de Luiz Detsi. Fortes Junqueim.Fra.ncisco Veiga., 
Janeiro de acoordo com o projecto i'ormu- Alv:~ro Botelho,Lamounier Godofredo. Cuper
lu.do pe1a respecti\'"a congregaç;io em 11 de tine de S•queira. Pinto da. Fonseca, Olega.rio 
maio deste .anno. com as re:.-trie<;ãe;> que in· ~Iaciel.Para.iso Cavalcanti,Bueno de And.fa.da, 
dica; e a nQmca.r etre<..-tivo;;, independente de Pa.dua. Salles, Francisco GHcer io, FUl·ta.do, 
coneu~..,o,n(>s te::.-mos do art. 318 d:> !1ecreto Ovidio Abrantes.La.menba. Lins.La.uro Müller. 
n. 1.159, éle 3 de dezembro tie 1892. os len- Paula Ramus, Francisco Toleotino. Fonseca 
tes substit!ltos que na referida. escola. exer- Guima.r-J.es, Marçal Escobar, Angelo Pinheiro. 
cem interinamente o magisterio ha mais de Vicr.otino Monteiro, Aureliano Barbosa, Pinto 
10 aunos • . sem interrupção S:lguma.; da Rocha. Vespasiano de Albuquerque, Fra.n-

la discussão do projecto n. 189. de 1895. cisca Alencastro. Pedro Moacy:r e Cassia.no do 
organisando o estado maior do exercito, a In- Na:;;cimento. 
tendencia. Geral da Guerra, e oà. outras pro- b -
videncias; . .A re-se a. aessao. 

2a discussão do projecto n. 140 A. de 1895, R lida. e sem debate a.pprovada. a a.cta. da. 
autorisa.nro o Go"erno a. confirmar no pri· ses~ão antecedente. 
meiro posro do exercito todas as pt·acas com· 
missiona.das nesÍ(l posto ate 3 de novembro 
de 1894;; 

.23 disc-ussão do projecto n. 39 A. de 1895, 
determinando as condicções de rea.cquisição 
dos direitos ~e cidadão brazileiro, com voto 
em separado do 81'. Martins Costa Juoior; 

Continuação da. 3• discussãc, do projecto 
n. 9ô, de 1895, re.,ouland.o o estado de sitio. 

. .Le-va.nta.-se a. SllSSão ás 4 hóras e 30 mi
nutos. 

]lga SESSÃO BM 14 DE OVTUBRO DE-1895 

Pruidencia dos s,.s. Rosa e .Sil-ua,(presidente), 
.A.rtltur )?ips (to. vice-pre.:~ide>7-te), Costa A;e· 
-vedo (2• vice-prcsiden!e) e .Arthur .Rios (i• 
'flir.:e-prcsid m>e) _ 

Ao n:eio·dia procede-se ã. cbama.d:~., ã. qu&l 
respondem o;; Srs. Ros•~ e Silva., Arthur Rios. 
Costa Azevedo,' Thomaz Delftno. Tavares de 
Lyra, Sá Peixoto, Fileto Pires. Gabriel Sat
~a.do. Matta. Bacella.r-. Theotonio de .Brito, 
Costa Rodrigues, Gust...a.vo Veras, Eduat"do de 
Berredo, Chl'istino C1•uz, Anizio de Abreu, 
Nogueira Pa.ranatruá.. Gonçalo de Lagos. Tho
tnaz Ca.valca.nti. (ldefonso Lima.. João Lopes. 
Francisco Benevolo,Jose Bev-ilaqua. Juuqueira. 
Ayres, Tolentino de Carvalho, Gaspa.r Dt·um.
rnond, Coelho Cintra.. Luiz de AndrMle, Lou
renço de Sã. Carlos Jorge, Fernandes Lima, 
R~ha. Cavalcanti, Octa.via.rio Loureiro, Olym
-pio de campos, Menezes l?ra.do, Gon veia. Lima
Santos Pereira, Milton, Franeisoo Sor.ré. Ma.
noel Caetano, Edua.-r:lo- RamOs, Tolentino dos 
Sa.ntos, Paranhos Montene,.aro. Torquato Mo· 
reira., Antonio de Siqueira.. José ca.-rlos, Osea.-r 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Nã.o ha-vendo nurnero paro. se -votar a.s ma.
teri a~ indicadas na. ordem do <lia, pass&.-se á. 
matería em discussão. 

E' a.nnuncia.da. a 3' <llscussão do projecto 
n. 16 B. de 1895, dispensando da.s exig~nci&S 
regulamentaes, inclusive a de "a.gas, para. a. 
ma.triculs no anno de 1896 a todos os a.tum
nos da. Escola Militar desta. Ca.pital, desli
gados por motivo de díscipllna., :tica.ndo sem 
etreito a. baixa do serv!Ç() e ca.ncel.la.da.s da. 
resuectiva. fé de officio as notas lançadas por 
furÇ:a. do :.~cto àe 18 de m&rÇO do corrente 
anuo. 

O §r. Thomaz Cavalcanti -
Sr. presi/l~nte , venho apresenta.l' ao pr()jeeto 
em discussão tlma. pequena tnodifica.çào. 

N'a. parte fina.! do art. 1• diz este projecto: 
-«Para. aquelles que se a.presenta-rem na re· 

ferida Escola.» 
Ora, tiliios nM sá.bemos que aquelles que 

!'oram desligados da. Escola Militar, e que ti
ve1·a.m b1tb:o, viram- se na. necessidade de re· 
ceber favores do goveroo e de pa.rtictllM'es, 
para. poderem se recolher a. seus Esta.rlos, 
vi11to a. til.lt3. de recul.'Sl!s em que se achavam. 

l'or isso, pareoo.me que o projecto, para. 
fi~.r completo, deve ser substituído na. sua. 
pa.:·te final pelo seguinte: 

<-!: Daquelles que l>e apresentarem ás autori-
dad~s militares pa.ra. tal ftm.» • 

·Facilita.-se a&im ãqueltes que não tenham 
recur~os e que se apresentem nos seus Esta
dos ás a.utoridades inil_itares, o poderem gozar . 
das -vantagens que lhes c:onoode o projeeto. 
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0 ·1 tr:\ pa.rtc do _pr.ojécto qt;e_ eu ·p~eteqrlo .. O Sr.. fRAxcisco · Gl.ICEP.Io- As. min bas pa
sub.<titllit·· e· a.· dó pa.J:a.grã.pliõ üôico, .:i. qual la.vr:ts são prortrídn.s no sentido de a.plain3r 
:tpt·ciSeJ!to a segujut;e. emenda: -~ :.. . -· : _ terreno, pa.rs. quP. não estejamos 1Jt'éstJS· a 

Onde. se dí:r. (c .. de. officio, diga'SC '<(S$tm!a- _pequenas questões q uc devem des~•pparecer: 
1lleiiiO~: - •. · - . - :. O SK. LAURO MULL'!::R.-Pas tr~p' de ;ele. 

Rcdl.JO a emeo•Ja (lest:~. forma porque a 
_p:-a\·a de pret.nfio tem fé de omcio. e assim O SR.. Fa~~cis.co G~.tcERIO :- ~s a.l~m~os 
rtro.l'ia o prõjecto c. m :.1im ter100 que· nii.o é d&. E$cola M1ltta~ teem no. .ma10r1a. da Naçao, 
proprio o.o uzo militar. . grande sym~atb1a ~lo mutto que fizeram em 

São e$Ul.S ·~ eq1endas gue vcniu) ?-P~esen~r defesa. da le1. (Apu1ado:<.) . . 
e espe,.o~que a. Camar:l. a.s a.ceeitara. , ::o S1c ARTIIUR. fuos-Niio e de certa yn.rte . 
. Sii.o lidas. apobd:~.s e postas co:ljnnt;~nien- mas d•• Nação inteit-3.. (.4.rJoiactos.) · · 

to . ei~ _di~cussfí~ as~egu~t:lt~s --- :- : _ ... - o sa·;··NICó:PE~'A~Ir;\-Da. No.Çào 'inteira nãó 
· · • teeru. .. 

E)lE::>D.-\.S o SR.. :rost CÚ\t.OS-São -verd:l.deiros bene-
. ., . 't 16 8 d 1 ..,.,. . meritos da Republica. _ . , . • \o plvJOC o n. . e . t;.r.) . . . _ . , , . . . ~ . :_O S,B.._I:'.RA:\CISCO GLtCE r'..IO.::E".._pr~eiSO .. aca. 

--Subst•tua.n·S&·a:s-paL~'· lasT.p:u.~~uelles bar com estas tlo~confinn~:as conw as classe. 
: 9~0 s~ il-P.X:~Q~H!\!:.~f!l_J~à-:-l'~~e!·1d:l.:.E..~!<~. ~.0a., a1·marlas. Em-França. quanuo"'o P!-éSIC.eií~ 
· · epOI!a regul:u~entru: - pela:;-seg~mtes -:·na.- dà. Republica se i1 irige ;i N:tcão eni ... ma.nife$to .. 
-~-.quell~ ·.qu? ~ se apresentarem.·<IS· a..utol·td:~- -a prin,eh~.t. refel'l.'nc:iu. é'ao exerciw;=:No ~r:liil 

ues rrn_l~tat es p3.J'".,L. tal f!Jll . . . _ -.. - _.._ __ , __ nota.-!ie uma. certa. , desconfian<-a. contra ·as 
Subsmuam·~ ~>$ pal~'~-:-fe de .o~c10- ius~itu_i<;ôes milit:~.res. !lese()~ fiança. _injú_stl. 

.-~l~ -=-~<e_Dt...'l.mento--=-.~- -' :-·=:-;-.,."'=-=--="_pOis •tu é bistorieam'iinte o éxercito -~ra.zilei~ 
S. 1~.-Sala. das sessõ~. '-hl de outullro·de 'já.mai:> deixóu -de ser a um tempo o tl~:t<m.~t 

_ _J$!)5 • . - .X/wma:; ... Caw.,lf;õ..1J:ti.;...:.-:.::i.~~==- -_::_.,_ da. p.,.&l'ia no,e);tetior. c da.,liberdadé;_põliticã 
.=:::'. _,_,·.-:;:--:-, ... ;;:;:4--..,.=:~'=F--·: .:.;_-'-::.--::"'~-: nointerioi:: :-:- - .. ·.:... :· .. . ---.-

0 Sr. F rmids<.-Ô -Glice::-io- · Note a Carnal':\. que os ~pirn!lt~~~ . ~!!:~· 
: -.,.Sr. -presidente. e•1. -ésper.ú·a"que alguns· col= ·nlla.-: en \'O\ v idos- na. revolta. sendo •. como .no 

leg;..s. segundo m:tnifestac;:ões que me ba.";am ser. amnistindos. voltarão de dii'CltO ~-~ 
leitn. ap,·.·scotas..-;er.. eme~l.da. no sentido de Esco_:a NavaL E ocro é justo que e!L~ .• ·. ~-.,. 

· ._,_ inc!uir-umll: a.utor1S:lc;;io~.íáo·P6oJ.er.,_EXecuti~o ·-o s1~. Nu.o PI-:CA ::'\li.\-.-\mc!~tia.do$ já. .. elle; 
pa.r:t exe<:uta.r o que.~.em em v1s:t:~, os substl- foram indebitamente velo Presidente da Rc-
mt,\·o que a.pre:<ente.t. p:q:ec~!J~O a.C§.es _col: ·publica. • -: 
legus que <lSSim fâcilitiwam. a--p~sagem · d;~ . , . . · . · .. 
rasoluc;ão l('gi~lativ<~o .. excluindo a mais re- O :SR: A~!IIUR. RIOS-E~sa.,~mnlStla. estMa 
mor.a.- -dC3Confiil.nça ·dt '<:eosu1·a . ao -·Poder na attt·IbUI<;:aO do Execut1vo lazeL·:~. -:- , -

_Ex~cÚtiYO. -.·• .·.~·~,.:.:, .·, o"-·-.:~·,_,.. .•. --,-·.-:'.\ _,_ .. ··-·-o SIL FRANCISCO GLlCEit!O. :::.-=Eiles ··rorailt' 
.Annuncic! .o ·meu:. pensamento uo sentido indultudos, mo.s o béneflcio .da e.rribi~tia: at.tíu· 

ue ··\CCCitur es$a emcn~·~ ua :v discúss§io. e gir:do-os, são por isso conside\'a.dos· sem~n~~ 
- f;sPilra.v~ q~e el!a. apparecesse. N~:·~ qu.e .eu. nbuma. culpa. s~rão · _coosidet~~o~ ·-~om? .SJ: 

ja..;n.. questa;J .d~l~IJ:· po~que, .Quando_,se .tra.Ul. lit.lta.:.delicto·ou ctime algum uvessem com·. 
dé undícto ·de uatu•·eza: igual·· á .db·projecto m'ettido. · . -
que .sa ?iscute, não nos-·dtov~m .. s . em~ai-a:~:ar 0 Stt. LAw.ouKrert ... G~DOPREDO _ _ ,fas e:;~ 
no:; lnc.tden~s de.uJO:~n~.x~o ~~~,l~_ti•q:_ projecto j{~ importa uma. ce.nsut-a.: · ·· ·. '~.:;. 

~ · 0 que :;e tem em v1:::ta: ·e . que ·os- rapazes · . . -~ 
voltem para a &cola Militar.· .· .. O Stt. FRANCISCO GLIC~tuo-Na. opmtao.~e 

Por _isso: não me.parecc: que ôs l~"islalioi·es V: Ex. V: ~x. não tem cer,tas. l'I!SJl?O~b!h· 
devam - estar. a perde;· :- o· 'seu.:::~_mpo_~_m _çl.ad~ P.Oht.lças e •... _ _ . -· .: .. ·-· 

.. Q~C$'tÕes .tJ~ n~n!•dã::J~ã.~i~~;IáL._.rela~~~::..a.Q. -:~-_0 Sa: I;A:\tou?ixeR Go~~n.~uô-~li1.mcntt 
· l:xec~tlvo, <;.UJ9'l'e_I>r~e~W:n!.C?i!.~-- ~~nte nao wnho es$3.responsa.bihdãde. · ~~· . ~·. · 

sereaidade}>ara:nao:,se·--=p~occupar·comme- ·· :~~ . • N:- . -d Esc 1 :.\iil'ta ' --:-
:-.:·_:lin~~·~:q'\l~ ::.Uiá.s=;nü._i~'tfcri~oS:1JQr:es~ :.·-- ozts- • ao_-go~ta a . o. a_. . 1.]- :: _ -··. 
~ m~taa. toda.·eUa'de.paz:e~con~mento:. ·· : -·· O SR. LA)IOU!\Telt Gooorn-e~Nao.go~~~ 
~~~õ's~:z-Ãii~ür~os;O~i~;ti~~:~i~iif ~u:'Sõü.-l@nemog~just~~:=~·=~~::ç::-?-:tt~~·~ 
-..::ciUÜle: d~sa:;- 'àttribu~~:~ ~~:<>~~il~:: n.iiQ ::.-- o, SR. ~os}: 'CA~~~~i.é J~m~i!!- ;~a:j.uJüt2.., 
- ~quer.-e· malbal".LtaL·ru.--;:~:oelo·~çontra:r.lo-:-zquer: .deve::;ostal:.:.d~:. npaze5';.,;11a""-E$COI~ti!l~;. 
':;I;-voL-ns:-rcs})eiiãd~:-:_::;:";;:-= ~- .... ~~~~.:~-~;· --o ·sR. L.\)rou::.;tER : (;õ.oOEr.Eoo- -Com · i~_ 

: : OSlt. HeruJe:xÊGii007iE:~IoR:'UiS-' .' ,ó ·pro- não querCJ ditet· que · ccusuró ó a..'~!to, ': ;.:JB~ 

,:·/_~ ~~~:~:~~ifli;:;i[.~~;~ .. ~~~~dt~i;~~'~:; .. :~~:;:~.~~ : ·.~:·~:--·-~::::.~-~~~~f~~: 
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no~içfio do regimen parlamentar ou. do go- os :tl umLJt)~ como dizem SS. Ex:s .. como tern · 
ve1·n·r de. gabinete. com per.enc:a p:mt nu toris:J.l' a medida.~ : 

· .\ experiencia é dolorosa. ·eín ou teM p:-.i;:es; . l\{;l.S o substitutivo o que qucl' e annul
·"s granrte;; violencias du ~<~mágogin té!•l t.iJ.<•· l:!.I' o texto do pl'Oj!l(;to que cancella· as notas · · 
o S~ll; berço no amphite<1.tro rl<LS :\s:;:;•mbl1\a:; \ tle culpa . . . . · . __ . · 
-oohttc::;J.S; ~"C:Lma;r;:> cnnllece ·,\ h!stor·ia rlüil - · :;i '-' ~rnn~ba. q1;e· tlem· s '" re,'olta. o. paga. 
semtdos ri;t Re-públieã rtali;Út:!.. e todas ú.s C\"U-1 tod0.3 o.:; lhe tos e iOdos 'us Cl'iO:.e>. potqtJe :::rúio 
luçf.íc~ do tert"or. e soh mil :t'-'p~ct.os no~ cor- h;w:.-nws •l·~ t t'(mcnr ta.;n'Jem. n. D••o:o. dos bra
JlO~ ;icli\Je1;1~ivo;,t c):\ H~sr:anl~<t o riJ. Fmn~':·l ~'IJS e !l!um ·es ~çl·la.'!u~~ t.la Repuhlica. j:1 :ão· 
,md.~ - o e:;l)lntu •lei;~x·ttar.e e·-a. s-:de d:t rf\i-: a:mJ.!IH:nr.~> c:~.~r.,g~d(•S ? 
Yir.dic:u.<iu :::ociaes põ:!c :onin:~t· totlos O::l: Niiu ! Em que r;e.~a Íl- intervenção csti
crime!' e wd0s os excessos d::. sober:mia . f ;navd do nohra ,_:eputadu o ú. iisun\ d.o~ sens 

A politíc" sõ -tem ci:mtliçüe< 'do bom e:dto 0l intemos-não pode-mos . m:.üs-transigir ne~ta 
elementos de succe::s0 rJU<l.utlo c exped mentu.l ; .q uestitc. . 
e ·.)\ló\ll'lo .; compa.raC.à. · · - ·· I 3-unma.-il. n. impcgt::u;ã.o do'Seno.<!o a.o pt'O- -
. · Ni~~·uom _ comprehendt ~que . o CongresSél l jecto ropublic:~oo;. :nii.o crê que-. :1.· ·•.ren~randa.
admnnstre, mas tambem . ninguem eornpre-'-J c:orpol·a.,iõ.o le;;islar.i '.-.,. que rern-esenta. d.trecta.-
1ten•ie que o· governo legisle: · meJ:itc os E$t.'l.do'S •. onde:; ;1 Re_public;1. está feita 
_ SI agora. vae ;t Cam;u·;t alêm àas suas.fron- 1 (rlWJic•rlos, ""-li!o !J,,.,J:t) . divorcie-se da opinUi.o; · 
te i t·as const\tucioooes~ P'J<!end\.1 p"rec.-or -que a I não c r.;. que m. Cama r a.. se isole, tornando-se 

.. mH.liúa. de.~;.:et:r.d~ .. - ern_ h r, m-a. a.os .!>t:iosos.-e he--j-o-elemento. conscr,•:,dol'..do _)-:egimen • .iech:mdo . 
· roieos· o.lui:mws ,_;u; Escoli;. ?1li! i tm··~ch:sur·p:~- o \w~·i:>ontcpolitico Ll<i. Ílo;;sll. P<ttrb a todas ,a.s ... · .. 

d.or·a ou .rétath~iiliet_tte. i11discriúil. rio ponto d·• 1 insiú'.reiÇ:ües e· a . tod~:i . is"' anarçhias~ (A1~~ic:- '•:; 
_-Vi$t;~ . e:tcb.:ii:-Í\-":UOCII I,e. .jU-riJi.:u . - e ·.t.?.UJ.bcllll -t/11<. ) - ·:- - . -- . _ : .. · .. .' .,.- ' ._:-_. . . · 
\·e,rdl~Ue. que o góvl.'rno. tii!o ha .. muitó,' -.r.ra- 1 . . Ap;_;elLl .. "jlal'<lo o Senado ;:elle se fizesse um -. 
t:i.r:i<lo da -.:E~c:-,h:J, ':N;t,.-a!.~- ü~tir.p011 umà. il.:U-1! plsbi:;cito ou um- :ippello :l toda -' :1' Na.;ã.o, :~ .: 
,m~i~~atig_ustas .~ttr.lbuiçõó~ ilo f'~)(!~.r Ugi~la:,. ! :u IHl.nimid~.de ,múra,J_lJ.ps _ re~)lbltc\~-l}Q~ .. se~i_àL~ . 

. ti~q·_ qua_~._jo · ciJ~gou · is. " u.mnís.tia:· f•u:.uldtúie 1\ p:l~' :l. que - pagaslemcis; lF~~v~ ~ tL'Oianos< 
- pl'l\'1\tl\-a.d~, Pn.r:a.mcnro.-- . . -- radic.>es e --mod~t1\clo"- c~~il.- dtnda:: -::to.s,moç:os . 
· ~ :~5;lo~".QUe:; J:~co'ú~r,:fa<;t1s q.uo . nog'· cih:h:l e:~cs Jt~l'ÓC.> votailos .. ~ _extfa~ordi_uafio3:_ SacrF.~f 
d_e!n~ incidc~~~s_queai;:da JLOs _o::ccltam; •lis-. i!icio~ -pel;l. s~t lntr;ito cin: Rr:publica.: · (.-tpo{~clos, · _ 
c_m:e. ·:_com :.J!l!l,t(l , _mats . -:--_;;in_cP.r·id_:t<l·~ q u.·.r.t.o 1. lil_i!:'IC ~em .. O .Oi'<i.dq_l-_ c -c~e_;;,pri~;,e,.w.do.L .... é ... : _ 

. ~e~t:-•uran~t~ o· g~~~J'~!"!l? q:-x.e· ~rgunt;.\Vt':.' a. eEse I . - . . ·_ --· .. :H . . .. . rA• ·• 

trth.m1~d a mt<!ltJgencm •.:e seu :1ctn. -mt oc- 1.·. O :-.'·;:.·. :i.;-.._.:l.llCI!iieo _,~!enc::t.'"'tl.-o 
__ ~::l.~iiio . ,;:) __ ,ip~ulto .. e ·~tt ingindo .. :~o .. -!~l·;lão .. (E> ti/-. c(<scur;:;o dei,-.:a.•!e sc_r Hl•vlicádu,_ t~1~da ~i(/ O-:: 
~.nt~.,: do pr,;~~sso. entcndell_ que·;' kti~~~ do~ !' vnt;·vyttc e•" !c;npo ao o,-atlo1"-) · 
;~$pll~an;;es !•)l u ma p~n;J.hdade supor1or " · . -· . 
f:1.lt:~ - cluranté rs :li:is _da revolt<l. . . - : - . --~- -o §)•:. - §c>·zédeU(~ Coi:·••ea. :-_ 

· ) ·fas l'.S.;ns medldif.-. de êlemeacia que o· Con--1 Sr- prl.lsidente_, <Hüor· do. en~enda. q_uc- tbi ·de 
~~·esso i nii::i~u nâ~ _Podem sere:Stn!latlas siniíô l :1.'gum<t sorr.e. :ittpprirrüfa- n o. sub~titljti~:o. 
sr~b o <tspccto" polJ"ICO : . .. • . . · · ! :4pr.:!~en.tado pelo ilht~tt'e ,ilepu_ta,do pe1<1. _Ba- · 
.. si-.o~pp_o.!-tUOt!:l!'ente" i! ·_pal'<i. .um'·a,ppc!!~ àCJ 11111<\, tenh~ -n~ces>íd;t.d~ <Je d!~r_a_leU'I!1~ P::- :-=: 
coraç:ta ··!o:> repre:>entantes do pow . ou -~i iavr-.~s mms <~ re~pcito l}O a..::sumpto, nccess1- - 
riilo formos e_xigo~te~ na: -Yüúú,:ão da. ttninistia 1 d:u.ie <L1le se sugguiu no • meti cisp\ritodep~is. 

· M~ revolncclonai'IO~ _t~e ~sete~bl'O--'_porque os . <l~•s ob:servaç·õ~~ que <l:t:.<.tb~ _de f<:z~t: ·á_ 1:espe1t9 
no1Jresd<::putíl.tlos pg&telalll.; · lntpu~_na.n:- e dc-1-d:L· me~ma. emenJa.. como ;\-- . l·~pett?·ae do:_Is 
moram-~um acto· r.!e repnl'.!.c_<.to e de .Ju '-':1ç::~.,em , pro,;ecr.cs·apresen ~;ados ·:1o e:>tu•lo e il. votacao :, : 

Ja':f~;los.::m,~-os dófensort3 da _ _Jhpii1Jlic:1 e d.a,.~.ca.~ara. ~elo_ !Hush~- d~r!~t_ad~ pe!? ~io . · c 

.da. ,e.,allll._de ... .. . . :. · tor~nde elo. :sul . .. um do, mtht<tres .ma1, dts_,.. .... 
:Nã.o v~ en\ que o' governo se_ iJos~a mel in- t:nctcis qné teeill o nosso exercito . ( .ilpoia~ •· . . 

dral'com esse. complemento i!a lloli.tica; Je do,:)- . _, • ___ - -_- · .. _ . 
. t?ler;J.ncill <1 ue eStiJ,mO~ ~eg'ui.riuo : t\ . sub;titu- Ac::editei. Sr. ]lre;;;iderite, .:que. ~tntes C<J: :. 
- tlvo. q uejtL: mt:r.eceu ut)la.- pler.õl- . gonsagt·.:tçTio O[}iniüo _d;,t Camara..- q1_1~_- .. el,l cohlleÇ_!). que . eu: .. :.· 
.da, Cam<.~;·a . ~ _ que ainda., carece:_ d~ s~.ncç~(~ -- cl~i'- tenho sentido·,e que. eU: ''l'e>'i -~quei'clàra;; con·.~ :: , 
- fioitivii ele todo:>; rio~ tein o:·pu:Çrocirn<l e ":t l'C-ocsdsa. e' C~l•rc1~ta .na.~ -vOtações tllt.ias:·:não ~ó II.Õ ---
: appn~bilidade. _de_· quem -'n Hnca-__ .pod<irá.· .. ser proj~.cto J?.r.imith'.o~apt~csents.do:jlelJ>. i!Ju?tre -'
•. suspeito U.i ·$ ·?lho~i:do 'illust,i;e ·sr; cf'iesi:\ente' · l.:âd~r::(Ja,: _~m;'l.i_or~;;;~·: : c:> ';llQlm~ " d~puta.do' 1>9~- ·::·-: 
~~;h.t-tepubli.c_:i,~.,trata,:3.e.:!~.C) j ll uM.z::ail.o:dew/ci;"dti ' S; , P.au I &,o ~:Jm~~;pelx:::eiliet~d aA:ue.ewJ;i:ve ;;}.L : 
•crr::\ iot~i"~ R'~1~~~1'â'l'ii ~~;: .. - Fi·:i:iici~c?;:GJicério - ~-- ·· : . l~lioritl1i dest~\iifJe:ti:~i '-;l_'·u P~!á~iio.c~lã tc~ma~·~· ' 
- ,~-,0 -submt;t)tt\"odo !1\)_bre.,._lf;)p~·tar: aJ.>I:~!'Cli'<\'<C ,_ quc·o.:m_l!!_lurtarel~:a. ·-TcspettO:_da. quest;lo-9_oso. "" 
",~!ma.: uu.tol'i:iaf;â_o~:a.~'-~ovet'n<:•c;~ m:i:,( si• o_ CiHi•:1· ál Ulf.ltlC·S':da:Esc.:\litc~Hilár. ·. ero. 1le3ta_ ti'il;iuna.·':' o: 
.:,;;t·ess<Frffi"o: ten_l;·có.J!ili~~~t'tciiL 'P;'I,t::~ .· rea.<!ii1itti'i;· :rnuifo ·: !l!á.i~: .. ~imp!es· ' ; ·e·:!Mil · .aó:<iüffóFem/''-

. . :. :: ·: _ ~ _.<,·:::-·-:... . .. · ·: ·.'- ~=:~·- :: . ·.: . - . .. · . - ~:·' · '·, . :; ,_: , .. , ~.~ . "."::.::. . ' ' ·: -~.: -... .... ' ·~ 
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rel:~.ção tl"anmisti:t ·do~ rc\'olucio·n:u•io;; cc ti' m:ttr·icul:n· ninguem c si procc>tlesse.mandarie. 
de setembro. rnatricul:tr <'e:·ca. uc Lresemo~ c tantos:~olumuos 

~ Sr. presidente. n;to coa:.prchc:ldO l;('m a sern as vcriJ::..c; pt•eci~:>.s )l;\l':l. a. :;u:~. ma.uu-
a.ttitude daque!ltes que tcem COn$taotem,•nt.'! t<:n<:ii.o. · 
affirJn.'\':los nesta Camar:1. que o proct•fli:11cnto Yê por conseguinte V. Ex . '!Uc o acto . do 
t1os : alumno;; da Escol:t 1•Iilit:l.r foi $impl~ 1 Con~l'el's!l ju5;.if!ca-sc perleitumente denti·o 
pt•Qcedirnento contra a. •lisciplinr., po:·quc ao dn. !<:i. A t:ornpet~:nci:t é no.;:::u. e sti hn. lll11U 
pa:>So que nffit·m:tm q•;e e;;:ie uto:::!'di:nenLO co:1Si·1 era~ii.v :~ li\ze:·: ou v :1c1o póUc ser 
dos a.lumnos Jbi apen·ls nm :lCLO contr3. a ir>teJ•pr·et;~t.!o p('[o l?udcl' Exrcuti vo CiliDO um 
disciplin:~. SS. Ex. n:lv :u·ti(!u!am um:~. pa- acto pcr·igo·;o p:u·a a or.fetfl e tli~eiplíM rio es
l(l..Vl't~ cont1·:~ o acto t!o go\"e!·no. porque si' o t:tb~lecimun•.o. I! ollc tom dentro lh'l. Consti
l?l'O~edirneoto tili nm acr.a contr;wio a üi>ci,- tui.:;lo :·ecur:;o \):\l':t exc1·cer :t ·suu.3unc\:âo, 
plina. o :teto do g• ,,·crno !',li i nconstit'.uciona!. v.:~aw)o :1. lei; ou o acto 1!:10 tem C.SSil. eonse
incontest:~. velmcnte ill.:g:~.l. ( ,\pni•trlo.<). q ut-nch~o e u:ri~ lmHu·almcme '" ~t\nc1;ã.o uc 

Si O vrocc·limento •lo · gov~rno :;c justifica dou:> vodcrt:s pol'q\le a.Jnllos COli:\UOl".l.l'U.lll na 
'de:tnte das occurrenchts que S\l p:ts~;n-:tm n;~ I ot•hir.o. d;ts .suas funcçõ<>~ p:tm consc.;:-ui1· 
Escoln. é porque ao,; olhos c!~' go,·cr::~t;. bem ou :tqtlillo que desP.inmos. !,l\1l"~''k"'·) 
mnl, o proc~tlirucnto dos alumnos v:tiaodo o Mas. Sr. pn•s:ucnte. o subslitutiYo do no
seu genet·a.l e cont:u:tnd:nnc. iin !J:t um:t ccrl:1. brc deputado ~la B:tW3.. :Síl!lPt'i midu.:~. "men<.la 

_ e de,Jerrfiil!:l.JP. rc~l'Cilr~o nt'. o1•inião pll- que tive a. hom·a1!<.: apt·cscuur. fmuda. com
blico.. qut: iu$piron ao go;eriio i necêSshladé. pletámente ·o e~pirito e as intenções da C.'l.
de um ;,cto rio energia t a l, que fosse preci>o mar-a {cttJIJ:ttc.los). detm·pa completamente :l 
eliminar comph:tament.e llo ~eio do exerdLO iote:l~~o daque!lc;: que q;.tereUl cooperar 
e ela Escola. a. influencia. e pe:-manenci(l. da- 1·ealmente. como c.li~sc o nobre duputt.do IJOr 
quelles alumuos. - S. l>;.tuto, p:u'3. ess<\ obt'3. <!e conoordh\ e de 

Si, poi~. o ;;overno emprl'stou ao acto e~te paz. 
caracter de i1nport:t ncia. V.Ex: comp•e:hence· Ii tive 0\..'Casião •!c dizer á Cam:w:~. .. que 1 
bem que a C:lma.m está no seu papel. l:oje r.:'!tt-ad<L par:t o exe:•cit1~ de pr.tças que hon

·:;.o que se pre~a o. coocordi:~. ·x .. todos os b~ilei- tem penencet~.tm :'::; filtil"as e iora.m :·eboi
.rõs-(âpo'ittch•): i se pe<lc :t nuffio de' l.(l:j(j,; ,,- xac!::$,'Cl1tr:!.d& parn :: Es.."'la <le-offiC!:le5 que · 
l'cpublic:c.nos. vot.'l.ndo · :~.·volt:\ do;: <I.!U::lll03, b.•.lntcm to1•a m ricsli:;ndo5 J:JOl' uma not.'l. •le 

- -·p!'nç.1.$'de prr.t, ao "SE:io do ext-rciw. C?mo::. indisciplin:L que macttla a ~l.:t\ fc 1lc otl'\cio. é 
votta. dos omciac;; paJ·a a. Escola, afim uc con-

1 
u:m~ <ttte~tüo ~ecun•laria.. t<i.o >ecun•la.ria. que 

tinu:wem O$ ,:eus estudos. "U:'tSi :tct·euito qu2 :~ môr ll<1.rte t.le!IC$. siuiio 
· Dizõm' os nobre.'> tléput<nlo.s· que o Legisl:t-1 to!~ os hik) de t·ecus11.r semelllum.c g;:nça. Esse5 
tiYO nilo tem compt:~ncia ptn-a re~h·<lr :~ j«lmn:l!.•$ h~o tle ta.zP.t' questão, I'Ot'quc tii:;:JO 
qu~"t.i'io fJ dalli a t·a.zão de ~ut·dr um omr-.-. ~st:i. culp,mbad•> o Sl'.u b:·io rr.Uittu·. o &m 
suost'.itntivo em· que $0 •l:i a.pcn:ts ao Ex-~ pandono:- ue sol·!adn (• •> seu rutut•o. porque a. 
ecmi.,.o :\ autorisaç:lo '(>:\r<l. fazer aqui!lo · qne \'cr,!:t•le. St· . pre~itlentc, ó que dea.Hte ue um 

· 'já P.ode . 1\uer (apoía•!o~); vurque, si o Ex- :;ovct'IHJ not'lll:\1. pcrfei tautcntu regular_. q_ue 
· ccutt\'O=tern compr:tenc1x p~.m ·m:mrlat· ·ma- comprchrnde qual osl!u papE:! e:\ stm mtSS:tO, 
· tl·icular os nlumnos nn. E~col:~. e r"stitnir :l.(o l e~ses mo{'os uii.o pod.ei'iam sc1· JWomo.-idos 

cxctcito uquelles que pel;t l~i TIÓ !e !:tr.!'\r o uc:-:.atc de mnn now. attt•nw.tol'ia dus princi· 
P!'<',Jecto •1o nobre d··put:tdo pela D:Lllia., auto- pio; de di~.::iplint\. 
risn:o.Executivo ::!._pr<ttica.r esse.acLO que·elle E:;tiio irnpo:;.;ibilit.tut)S :!o continuu.r ui:;:na.-
ja põdin. pra.ticar. mente:\ Su:~ car-retm (tlpc.iudo.•). e V. Ex. 

Ma~. Sr. pi·e$i(lentc. a. verdade é que o pro- c-omprt-rlcnde quP. m~os de b.rlo c d~ e·1 uca
jecLO nã.o é inc"nstituciouaL não é :.ntcnr.:tt•'•· ,<:iio. nenhum d<llles llavia ue querer ::>eme
rio d:\ rHgnitl:\d.., do go•ei·no; que:u ha.vi:~ •le 1 lhant<: (:<'m:J.. 
attent<1r contt•a as sua!.' a tcril•uições c: conlt·a.l Dll·-se ha. qne é :nt.ribuiç-.:i..; do Pod~r Ex
ilo lei. quem ha.vhL 1le viol:>.l' a. lei •.lo o:·t;;\.·1 ecuti,·o mand<W cancellar :ts uota.s. 
mento anandMtlo ma.tl'icula.r hoje os alumnos .'\S::im como o Pouer Executivo n(Lo tem 
~!11. o Excc~ltivo, si o .lizes,;e s<:1:1 a. atkibui- compêtencia. P' l' mer-a recu~:~Ç>1o. par:~ dar~ 
ça.o do L~tslath·o. · .. bs.ixi\. a quem <iUet· que ~j1\, porqae a baixa. 

v:v. EX!:=. sabem bem que o numero tie ~tem çontliçõe.~ le.:ae,;. a. quo o. Executivo é . 
• . nlumnos é ll!arc:iUO na. lei de fiXa{:iiO rle. for- Qb!'igado a cingir-$C, IISSÍIII t:).tUUeiD O tmUCõl.
.i': ~- da"Qdo·se.n:t. lei do Ol'çarileino a:ve•·ba. ne- rna:no d:l.S now não c um acto arbiwario e-:. 
:- '.cessa.~i:f;para.·~·mtl.I!Ute·ni;âo"dc certõ;Jumero .aa. · ·cxclu:;i.v<l. competencia. do ""'\linistYo .,uã..~'" 

de aluronos ; o.~:a. nioguêrn . p01le cont .. Stái' ·Guerra. Est.'\o t " l'll)Íil:u.las J>':>r l~i -.:\5 oeondi-
. "'· que ostaodo,preheocllit!:~ as V<•l,<aS •la Escola, I ções p:J.r-J. o c~·:tcdlam<:ntu úa.s not:ll). Logo, 
-o-· .E:st:\n<lvas'matl'icul:~·.encerrada.s, o Executivo I t.l'~~t<rUd()·se u~ trancat• n~tas. me.pai:cce que_·: 

· 'Dão icm ~~· lei competencia p:.tra ~mmdar ningucw pódc r<l.Y.oa.vclmonte cvnteStal' ao 
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j'(•l:et• Le~i•lo.ti.>'o ~ c~>m'[letencia neces;arla.l cau~e. ô~;' SI'$.: · 'Viçe iros. PiNls Frn•rclro.. Pe- ·. 
p:u·a ·~e<er·mimu·, por lei. ~ !H~ e:1trc F-ro. o ll'th·a,'deLyra .• Ar:tujo 1:>-Qes •. G<.>:uiniano Bm;cit; 

· e:.:!''·~iW . .:!f.lUd !'"~. f!<iC th·ew.m b;tixa. m;m·i~, l rwm. :\i\1a.y•'.i2 .)u;:íor. Cleto :\unns, Alberto 
cule.u\ti)llll: Escola oillcl:u:s e p;'fl~•l$ qu'<'l ,;,·n~ 1 'f.,t·rcs. Ag<),r,inlw ,Vida.:. B:n·;·os·Ft•:u.l<:t) .. lu· 

· fo:;•m dr<sl tg<v1os: f.c~ri 'o de . uen_lJUm eiM'\CI! n:or .. Octavian(l de B:·icto, _l:"'en~;i!'<l. . f'il~,.3s, 
t•.*.U-1' :ti:'. notas i/l'll(:;tJas oru v: r·tu«e· (]os a~tos 1 Dornmgo~ •h :\-fo:·nes. Pr:.l.nctsco de B:n'l'DS, . 
p:':ti'.\<:~.'1M r"''\' r·S~cs m<'SIÚC•S 'n.l.u:imos. i Costi~· .~unt:)r, (;ust;;~,V(J Godo-y. Vi~:h~L' de ~f o-

. E' es;;:útmtnl:.~ opb!iõ, i::npa!·cid e liv.l-e r:J.e~. :\lb~rto sau~~, Eermenegil•lil de J iol':l:.>S. 
<le ::rJdv o ~>r~:conce•to . ...U\·el! de Castro, ~larlano Ramo; e Ri.>a'la.via 

O qu•~ quei:'o .. ·ó~ ue aia<\a. hontem qui:.emc-,t, .Conêa. c 
vot.:l.l:<l•) l)ehl a!!Í.t!i~tin e 1'('.: :1. Yo.lt:t tio.; ~l:::-

· lGfliJ.' par\t a Eiicol:~ ~lilit-~tt' , é um:t <:bm <!e 0 !§;~.· . 1:=.J.•esB.r:te n t e _ A lís!.1. da . 
p;:z .:l<.: c'mcol'•iüt o"e;;pecialmc::nte esta r.lml. •'.e · 
unit;o·e·1l<· o.pni:,!UMUent.o entre t.ouus O> re- })Ol't:t eecu:>..t a. pr e;renç:t de I Hl S:·s . dej)tt· 

Publ!canos. (Uui!o. ber(~; iftl.!·/to l,ia;;t •. ·0 . . o~.r.cl,.y;: ~V1os e, por iS$<>, Sé ·V<te proceder ~ YO· i.at-ão. · · · J com.p;·i1m.;Hiado . ) · .. ' • 
· . . .. · ··· E' . posto ·.-.votos ·a appi'Ovado em .. 2" dis· . . ~íngu~r.1 m~is peditido :1. pa.i~,;-m e encer.:. - · · · . · d · • · r:tQa 3 thS!!t:SS<tO. : . . . cU.$;:ie..o ú ·Si:gu•nta :.\l't.tgO uruco o· pl'OJecto 

. . ... . . · u. 2!S, ~,tHS95. · . 
····-· (:(>trJ!);).!~~;e~:~m ma.i~ o~ Srs . Li1<ic. Bi!.;: ttrr-' .. o Con<r·· sso N ·0 l l 7' S"l' . 

. C;n.•lo.;; de ·.N"'O'~>:aó's, !3I·u!io·Fnllo; Holli'mda ~c· . · · .... , .e~ e .... - nct t. a ... ·~ .. ". ... e. . ..... 
· Um;~·. ·sime(llctó Leite, Luii. lJo:úlri•;ans . 'F'~~' · · A7tigô u:nicc..,.E' o gove?t-no lJ.Ufxll'iS<J.do .:. 
d~~·ico BDl'ge:.< .;ugns(o Se-.:ero; .-1-riu:J;J..dt!, nbri.1· ao 2\Iini.-,~;:-io. ila: J_usti{'a ~?~eg6~1o:; Jn~ · . ·· 
Gemiu)ano J'lro,zil. :lós'ii \fíirí.:mo. Artll'Ul' (')r.:. t~::>;ot•es o ct<'dM Q~J.)(:éiõ\l . de tf5:.0(J0:;, })il.l•:,l.. 

· hin.1to; Martii1S . :J;miü::;·coril~uo: dá 'Fous~\!a ; l~lgamcnt~ ,)·as despe:~as; ate o.o lini cio acnml . · · · 
i\feEeiros e· A1bul'juii<q;Je. !\Ii:,n.;el. Perii:im:. ~xercíc!o oom o pe!:.."'al e ~aterial ua wiQni<\ 

: :·J;ur. .. /;Gonç:ilfes Jii:i:i:í:~ Clementin<r do~~ionte~ ·>:ot•rec,c,onaL.dos Dous .. l{lOil,;. ~e:vog3.rla$ . áL:"" 
· Neiva, Augustll de P!:eit.as, To:;:til., P<ÜJ.l~: (hü· ' dispoo!.::i::íês em CBmrario . · 
.ma.t'ã.E>S: ·: Ar ist:tli.)S .·•'e :· Qceirof~ .. :.vergne. 1te · · 

. Ah>•eü; Leõvigi!uo·ri!gite-h;a.s. ·J~<ê .'tgti~do; ost;::Til{i:~~.-.; neÚhio(;~ia o>·dêii;} .·: . 
. Ro·h~~tt(;g · ·Limn. Sebuliti[o Vui.ciulpho. Gn.'!· requel' di~:pen:•a de intersr.icio pa.l'<l.O :projecto 
i'.lino ·r.;o;:-etp.: Beliro:rio d.o SouziL, Serzei.\e[.iD entrar em :3" clisc;tssii.o; · · . · . • . . ~ .. 
Corr·êa., Erico:Coclho. Fnmr,.-n . Cn:·valllo . .:ü- cortsultac:!'-t, ;J.. ca.mar:J. concede ;~. di::peu~o. 
t:i no Gt1U:uo.b.."1ra,, Sebn.:;;tião do Lrc'eerda, :\.1· - pedill::t. . . 
ti! !Li" TO'l;·!'e!i; C\rópoliü;t, Rll:ie-i1'0 r'~~ ·A!t:lc:>~úa, · Siio successii:ambte uostos a votos e :::..p1ml· 
I~nt{a ~uar:e, Go~ça!l·es H;m!os. vailad:>r~~. vndos e1n ~ · disct~s~ão ê>s se:,ruimes ;,\l'tigo.; do 

. 1;0\,ol~,lO /l.l!Z:EIQ~ Pt'-~tlo Qu~u:o~,_Ur~l:.tül1 ;.e 1 project~. n . 210 de 1805: . 
. i.•OIFel~.· Almelda ·l·)rrcs,-Bt'nl!Jo· ''a Luz, . · . ·. ' · . . . . 
Emílio · Blum. :1htrtins Cüst:t e Pe1·e:ra. da ... O ·co1~gr-esso NactOnal deereti\ : 
Co~ta.: . ·'. · . .. , . . ~Á.rt .. r:tj Ft6 o PO)e! .E~eeutiw:o nuw~ 
. b~i~iil~ '(!é ooin';'i:ir-cooi• ~ti:)\ .~;1iSI.11t.rÚd~ l"Í>'a(10 . !). .ul.dr. o cr.ed [to supplcment;lr .àe .. . ' 

p<t!l..'\ os Sl's;· Cc.Clb.Q' LHboo.',- AlO:DC3r Gut-.. .SW:OOO$ t~ v:~r!.>;~ ·n. ~do. o.rt: 6 ' dn:lci n, 266,..:··< 
mar.ies; Ené-1<\!ai-tins; .'tugu;:!,o .Montene?.gi·o, ele 24'di! úezaruliro de lS94 .. · · · · ·· 
Al•thur. qe Vasconcel[(ii;, To1·:-es .Pm·~;ug:tl._ . . .U·t. 2. •, ~l~evogam-se . as. disJ?Qsiçõcs em 
Pedro · Bor:!e:;. H<::lYacio l\íoute~ Frõl.tlciscc contm.::io. · , . · ' · 
G:ui.-~e! ; Ctiiihr. Lima. SiJ.va ·-"':!.ri:-:, ç:il:tu~:~u- . . . . . . . . . .. • . 
. bri<~.nd, . Armlnip Ta\';u·es, . 'Marcionilo Litls, · . O $:t.•. JL~u.-o ~:riiH~l' (i!iita Ol'(lt!ni) · 
Di~nysin_ Cerq ue~t;a •. F!a. vi o da.,. .~mujo. :\:lil'-

1 
tequer üisÚ:lt'\:!a d~Jute1~t!cio P.,ÍI.1•a: o .:Pr.~' . 

C()! mo ;\io,um, ~· ·m~ec:~ Po:::-ted~,. Penes . de JCCto en~ta.r em 3• dtseu:;sao · · • · · 
Loo11 '(roa no · , .. rarcondes A! :n~rda.. Gomes . · ·· · · · . . · · 
L<Lt\d.ülpb.o •1e.Maga.lllã.es: João · Lutz, · Cil.r_: C~nsnU.lli:!a.., :1. C<tm:mt CQilCJliJe ~ d1spensa. 

· .valho ~rom:.iQ. :\Ionteiro f!e Barros, .... Cllatn\S pedida. .; .. · . · .. ·· · . · · ·· · 
Loba.to, ,JõaCí:Penido,. :Ferrai J'uili~r; Leollel .E' annunci!lda. a võta~.ão dO IJI'O.jectd n. 16 B . 

. ·Fiiho,' Theotonio de M;igalbãe~; · Ma.tt.tOi!a.- .de lS95_, dispen..~ndo das · e:dgenctas r ('guh:.-
.... cln~o; · Si.lruÍ•) :(la .. Cunlli• .•. Ma.no!Jl Fü.l.géncio, ,ment,.res; inclusive.· a .d~ vagas, pa.t·~ :'.. ma.-.. . 

. ·.;r:.ió.d.olnlio· Cu.eta.no~ cai·los das Cha'<!<ls; La." ~iicuia.:.'J;)O .<\nnl): :de JS~ô:l);tod~!'. os nhirrinos . . . 
"' '' :JI!<ú·.t.~ri~~Costi;~ Mac~l~d§~j;AJ,rredO. Ellis, :A F da ~E~c~la.~ Milit a r:, dest.-:i:, &l,plta.t,: des:Ji!;u1Q's: .. • · ·~ 

····.·.~ : ::,;.t~~:~~g~~1~~~.s~i~;t)~~:~~~~~~;~~ f~e~t~~~~~~~~i~~?Ji~~~~~~~;~~x~-~!~;~Jr: 
. , , .,.l.:i.:n;\!(), ~·More a~~~. d:J.. .·Sl: v:'l:; .· P~ JJtt.n() .~:·~rlo.s.' :<:h va:.!e ~J.e o!l\~1o,.a.s notasJ<lll<>aôa6,,pqr.c fQ.t"Ç,'l. .. · : 
·• · Oiui:im\b Bl'fl.ga,'X,:];i.i!r 4o'·Y<tlle. L<.<iz Aí!:ol' uo. a.~to' de I S. de ·lt)a.rÇo _do rorrtntci:'annó; . -~ 

.. :Pho, Cat'i).cciolo e:Ap}lariciqM:iJ:i~~e~ ~ SIOII'l: euja 3" discussiioíic:ou eucerra•la ~oje. ·· · · .: .. -
" ~: ·.~·. · :·· · ...... . 1·._.,t·:._ ... . :, .. . . 
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3ts .A~NAE;; DA CAlfARA. 

------------------------------
Si o su~õSÍ'\":I.Jl\ente posbs a w.to; e appro- ~ O ~r . PJ.•et<iilcuC".e - O ))I'Ojecto 

,-adas :\$ cmend:t~ olrt\!'eci•lns pelo S:.Thoma7. n. 16 I3, de 1895, a';a~a. de ser approva.do por 
Cavalcanti na ~essio de hoje. 88. co!1tra 31 ,-ow~. V..e ~er enna~Io:' Com· 

•. . ••. • t .:- l P" ·ec·r nu- :noSSa() ole J:t>rl:\CÇU.O. COlll'tdcro prejUdJ<;:\1\0 o 
E Mnuucta"~.~ vot.\l<;,lO 1 0 • OJ • s1.:hstituth· , oll"erc.;ido pelo Sr .. \rthur Ri~, 

mQrO 16 B. <le :lll.•·>· ao ffiéSITtO pr<'jecto. : 
O St• . "E."'E!<l~~'l:l:.~ Czr.,-~~~c.:~'l..u~ i 

Úlela o~dcm) requcl' vot:l~;io ncmiaa!. 1 O Sf•. :;).{cd ch·~s .oo Albu<J :~z~l'· 
Consult::td:l.. a c,,.:nar:~. :lpprora o p2(1ido <1Ue o:.:! a Ot'clr:m) e.n·v.t:l Q, Me~-~ o segUln~ 

pnro.. ,·ota<'i1.o nomlnll. J·<:qu~rtrucnt? '}nc c Lldo, o.po1o.do c sem ele· 
· . . • . . bate enc<'rr:wo. 

Pt·oc~<lcndo·SC a. votar;;~o ncm:n(ll r·~spon-
•lcm ,. .... _i,;to r>. :lp;>r,ov·an~ 11 p:·~jt~~o n. H? r~. n,;rJ'fl'l'i•l'C·•=o 
de lS!.lõ. os Sl'S. Lnna h:1cur~. I· ilcto P1rcs, 
Ot\bricl S:tl:.:a•1o. )tar.tll. H. <\'\'ll:!.l'. Thcoton:o de ·n ... . ·.... .., . . ·t l t'tot·.~ . c 1· . .• ")'"'\" 1·•1.:,.1·,1 r.-,•110 CL"<'a.j .-.cqt.eho .u • .,enw1. por um qu:u o <c .• Bl•oto n · O>i u « -" ... -. ' . . ' • . - - •. 1 t~ ·m lt " 

1 : ·. < :1 .· ·ri10 Cru·, ·\ 11 : zio de Ain·eu p:wa tUll( :amen .-t· um re•JUCI'l CI v ~oura 
Ro•

1
t'IJ;,tle-5

1
·, ·' \l i: 

1 
1. 11' ~ ~l<'1 ' te·. '.1.,0 . Til<,11:~ ~ :tlístml1C!ü ... do br·t>:!.ildro; ~u,·iltdos pMn Cu O." 

Fret cr•cC• .or;r··,, ·"' ~.. '· ..... '"' •· '" · - 1 .. 1 · 
Cil.,'nh::n.nt.i. ll\lrt!on ~o Lim:~ . .loão Lor-Ps. cvmo IC$p,.n lOes. · 
Ft'(l.llCiscr) l\euC\\olo.Jo~é He\'i h\(JU:\. Trind:•de. _ s~ R. Sal:t dl\s .~sües. 14 de outubro de 
José ~Iariauo. .\ 1'th li r o ri:! ndo, TolGnt:no 1 S:ta. -.V.:C:e,,·6.< e •• tbt'IJII<n·q•te. 
de C(l.n·alho, :-!~r~.inR Jt: nio•·- .Gt\~~a~ Dt·um- consultar~'!. si a. ma.tcl'!a 110 . requerimento é 
mond. Luiz de Andr;t·'c.Corncli•)U:l. • onsec~. c.le tn'g'~>Ucia tal que dev:l. io.te:-rompcr n or
Louren~o 1lc Si, )fr de!Ns. e A~b\tquer9ue. dm: <!o· dia. da sessii.o ue hoje, a Camara. 
Oon~;al\'e;S l\iai:~. Roclm Ç;.t\':l!~l.nU . Oct.:wmno d€i:lde pctQ. amrma.tiYa • 
Lour~iro. O!ytn!)iO .:le . Gampos • . i\len_ezes . · _ 
Pooo, Gemiuiano B1~1ztl, Gou~e!a. Llm:J.. •• ..,., "'•~-• ..... ; 1•0 ,:;..., \.l'"'u<·· ~·,.,·-.. · · l · S b- ..t·-o .J .c-,.. • -'~o;:ou,.,, ·· "' • v ., ... <v .. Leo,·igildo l··ilgue1ra.s .. to~e. J<ntV!to ... e '·i.l" <:1uo não tem. a.pt'el:entando o r ::qucrimeuto 
Laodulpho. _Torqu~\0 ~:orrn;: ~:\em~ ~~~ q~:c va~ ~~bmeõt.er â coni deraçã.o da. r.1.m:>..!'a, 
rc.>to. Ant~tuo ~e SH)UeJt'll •.. Jo_.e C.: ~~- .. e. ·: o menor intuilo t1e molestar o l:'úVt!rttO. ou de 
doll? eor.!\:a, J:ranç;~. C~n~l!'c': ?•C<lt. ~cd~~ • c~~Ul':lr ,;iquer Jevemenr.c o t!igno )i inis-;ro 
Alcmd/\ l•ll :t~:l~11,~. ~~~O~la~ D;lul~O, ::-er~ dr• E:t.'~i·io~·- l'~ rn<?:aeow em ~ue i' ilnpr<•I~S<\ 
de Ma.t~s._ L1:1_~ d .. _ Vase_c>;le< llCl:- "~::S~· .,:· ~ 1 ONX>;lctOUt:;ta ·~ (..amara. o uest;;..:a. pa.rs. t il · 
vedo: . S!l\ a. y<lSL.o,_ !'!..o P7_:-tl .. ~;-- ~:-.~~ j st:lml-o. o r1eYer d~t~ ;! cereal-o .::•m <\S ~uns 
Br:\:t.~lto, Jullo S.1n tr.,~, ~Lbast.c~o d-;-.,~o'.d;~· sym;~:.thi;os. 
Pa.ullno ~e SO!lZ~ "~n.or. O· ~l~h~U·~~yn.~t 1 i'iiio vem igo::~lrncnt9 fazer r~m:mtismo in
Duarte. \-:u • !e )Iel.(l •. Gon~.l.h e::; "~~u111.0"· · teruacioo~li. r~ccl it;~.r os sonhos de JS.H\ nn. 
Luiz ~t.si ,fot·~es J~nqu;.~~o., Al>~ro .'~cr;,111 · '· 1 Franç·t, ;;.uerendo attrlbulr·se o pa.pe! de tw
Cuperuno de Stquemt,_ h.•Jile>lph~:'bre~.r ,nto bitro clvs pO\'OS, St'ttnd~ disp~n •ado>l'a üa.il\s
da Fonseca. Al'thur. 1o~·res. ,B<;?.'P..O ,,e :ll_l tiç;1.. 
drtlda, Fro.ncisco. ~!:c~:·:v, ;~rt:~~~· 0~1~~0 ~tio é t.'lmbem em nome <.la. douMua. ue 
Abrn:n.tes, Lat.ncr.~,.~ L.~!': • .l.nell::,: T?nes, .Monriie que.prewn<k' lh.ll:l.\'. 
Btw.ll!o 1l:~ Luz .. La.uro_Mlt~ler.,;aulil.~;amos, Todos sa.bem qu:1.! é :L r,itua.ção de Cnl:-a.: 
Fr~nciS<?_O Tolentmo., l·.m~llo B. um. ~ ou~eca. um povo qne ~e b:(te por $Ur~ Ubertlude •. pol' 
Glllmarue.~, ~l:n.·.;ul ~·:~COb:tr, A_ngelo ~mhe,ro . sua iudependeuei:t. J\ ellu vao todl).$ M nos~n.'l 
Pereira. '1:\ _costa •. \-tctor1:;o .·.hmte;ro. :An- sympa,thi:ls. 
1·eliano 13m·•>üe(l., P!nto ~a. t.o.·ha, ye:>pa$t~~o Apezar disso, uü.o cump::-e ::~o Brnzil inter· 
lleAlbllCJitC:l'lJ~C;, t•rancJs~o. A~en~t~o. Peu.IO vir rmlucto.de qull.lquer modo. Tudoe3tú. em 
Moa.cy1· c Cr•~etuno do Na~ctmcn lO (SO) • $:lber ~i cevemos ou não dt!Sde já rec.mhecer 

Respo::dem itcio os Srs. Hollanda de Lim::1. os cubanos como bellige1·antes. St. o ~overno 
Benedicto Leite, Luiz Domingues. GusUl.,·o pôde l'l!sOl'\"er o. C!!~e respeito; sô eUe \em po•· 
Véras Eoluardo de· Berr&do,Ts.vares de Lyra, ~to o~ eletnentos precisos pu:ra julg-ar · do. · 

· Junqueira A Yr'es, Coelho .Ciutra..Carlos Joi'Je, questã.o. · .. -
Feroa.nd~:s Lima. Clcmentino do Monte. San- Pil.rcco tod;1.vio. "'o ora.dor que el!P. não de· 
tOS· Pe•·eira.. Augusto de Fl·citas, .. Milton. •b. cesse momento ater-se a. longas he.;!~- -
Francisco Sodr6, Ta,"ta., l\Innoel Ca.etano.Aris- çõ~, C3;:Jet;~r que hou YC~;Se q\1em primeiro • 

.. -;:tlde::;- de. Queil·oz;. Paula. . Guimar-:i.es • .:Ver,;ne. .tom~se es~c-.p;~~so. - , .. -:. -~ .• -· . . . 
· ·de A'b1·eu. · Roiirígucs LiJQa. · 'i'o!e:nino·dos E' ina.d.:!tissi·;el qu~ _o B1~zil nuno. posm · · 

Santos. Artllur RiO$, FTaociseo Ve~g-.i,La.moa- ser o primeiro e1n co usa. al;:um11.. ·· __ 
nlcr Godofredo: Riileiro tlc Alme!•lo.. YaUada.- · .•.: !!ccl~~'\o da. bclllgtt·aocia. só por si tr::~z 
res.Olt!~rio \bciel. P!l.r:li M> CJ.·,·alc.."\...ti. Paulo a.JlCn; s um:~. consequenci~ : a neutro.hdade 

. Qu~irllZ e Urlr.l.no de Gou,•eia ('li). . a.bsolma. enn·e as partes ('O:ltcnrlol~as. ~:l.d~ 
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lêm d.e ol&osi\,o. A' que. regr:\S está.:su.jeita I dos <:ubsnos . Mns um c outrô .slio ino.d~l:i
ess& ct~cla.T~çlí/l '? A·;; mais incerta;;. út'a. ~;e ,iveis. 
:1.ttenàc á d\lr::\ção d.l1 lucl:l.,ora iL sua impoJ:- Qtvmdo, 'J)orém, todas e.'!sas . considerilçúes 
i;•.nch\. m•:t ao>; i nte1·e•~t•S 1la com:'1lcrcio. Tuào I ti~!l1as:::em: t·1;n>ia 1.:mo. strict.amente Jega.l, ti. 
i~S(\ é t~t·~iol~n·io. ~:üo h:t, pois,ra.xil.o <:~i::;mna 'I qUiJ.t ,1 óOnll'llo,.:,nã4l pó le de.;a~tenuer. 
p:l.l';\ qce· o g<)v;ll·no l::rt1~ilf:: ii ·o he:site. . \~c-mo se:::s_,;IJe';' l{!is clo governo )?rO'<"iSOl'lo, .. 

E,-,sa.,<; iJ"-I:w)'a,:. po,·em. o m·<~.tlm· ela-as 1m~.1s ;.n.rde mcorpcrad<U' no a.rt. t9 tln. Jlj)S3tl. 
ar>ena5•:o:nít um<~. suggC\stÜ.ú, CJUasi :)j!!l·J uma I t:onstitH;(:ão. c:ecr;•t>J.ram a ~:"3.n~~ uatul'a.li- · 
sup;:lí~::• ;w gov-:rno d·, ~eu I•<dz. . . !;(H,;ã.o -pa·,~..:. ')S cs~rangdiroo que dentro d~ seis •: 

Qual. e. p~:.,;.m, o c::~.~n <'lS{IO.C:i;~l. r1 ne '' tra.z,Ht~zr.s n:'i.o 1hessem d<?da.raç;i.o contra.r•ia. 
i1 t;!•ibll:!n '? t::r. cdit:.1l do cou:;ulatl.'l de! 1-lt::s- As n::t{'ÕfS estrnnç:c·,~ ra.3 não :lduü ~tlram, 
pa.n!m ~it;una.udo -«volu~t;;~·im;. Jlrorugo,; e porem, oomo bast:tHte e$$<\ decl:u'a<,iio. 
dt!>í'l'tOl'~s . E' C.Ol'l'ett:> esse edital? - · E ê assin1 •l lle cid<vi,los 'que nós conside· 

Em I~''-'· p~r occ(l.;;ião da. guerra fl·ar.C"{l r;tmos Côlmo lwaz.ilch•o>, elles coutinua.m a ter 
prus.ia.;u• b<mYe cfous e:tSOs 'ltte escl.arecem como s~us nntm:a,e~ confticto, aliás,_ ''1liZU1' 
;1. pe~!;l!lll;;t. Cll'.l'Ole.gisi.açOO$ 'o:liVCti;n.<;. 

7: 

.r 

;. ... · 
~·rnn::tze.> resirlentes ua Sui:;:..'<:l. pt'liCUl'm'<l.m · Nós, ponirn. u qne não pode!!l'JS ceder nesse 

;lli~C.t••~o r~m~ ir socconer suu. Pr;;da.. O pouoo. Kfw podemos ndmlttir \!unto recruta
govcrn·' :;uis»u pro1Ji'blu qne :;e fizes>e esso JU-:!J'ito lle hespauhôe:ii, o que à r~~l.ttam.ento 
:~.nol:•.mento. '<ie bt'!1.ziteircr.: . (.·lf:o:,ul(ls. \ ---'~ 

.. " _.\o rueo.mo tetUpü:: ·uÕ~ - -E~(iulõS,,'IJiiidos, a · .. Si o :;oYer.i1o'.!iúl;i'f,ti'i..; sâberá qne. ddàdãos·-: ..• 
· .-\)!emt.nlt~. r,.r.r ~;c->us con~u le;:, fazia. ·rapa- VllltlOS f] a. Hespar.h<~ h:~. m:::.is de !:eis annos, 

"'· tr ia.t· c~ sot\::s:-:t:s do. re:;et."'"a. __ ,\. Fruo~a. pr:o· que nunca ~Z!:íl'<tnta de.chraçiio ·~e r1ue r.rai;J. }~ 
·. testou . O ~oYe:·no de \Va>hlru;:-t.on 'l'CSrJDndi!::· o a.r~.- 69 d;l nussa. Constituição llStli.o sendo ... · 

· · lhe: ixm.~-~~~. qu~ eri se rap-e-e o-ciircit" de UIXHl. . o.!i;;ti!~Os-~ Urge que qu anto anies ~eJ:dsso · · · · ~:: 
.... ~-~9_<,:1\~!l_<(! t' üs t-.t·ma~ .a.<.mel.!~.s êe s~us ~lll~lii~<!:.,(.·}~o-~~::-t.o~ ; I . . . .. : ~ . _. ............ _ .. . 

tiliio~; qr;e t liilm.ril t;J.! dever. Depots ne "titnt·us ·conSi!iera.çííe;, o·.- oi'ador · · · ;; 
E e"e..;i:l:.l.. · <lo · litet.J~ a regra t~dopt:i:u:• pelos !emb!'õ\ os S:.l.C::>i:ficios .que .o Hra:ii l rez. com u · .. ·. : 

· 111_1!l.h.ot;(';5-(lSCt'il!~O.re:; \lt' . ~1i.ceit!)s iutc~:nu~i_o~ -i,mmigr:to;:iio p:1~~ q11
ue pCJ~,a. 1;;up[lQrta.r :indi([e.·. . ·::. 

. c.at-s . .. ·:· · · · · ren~emente, ;; em · 03 insn. tos que envolve .. ·. ·=·.".ii: 
·1~1a~ o lí•Js:õO ca.:;odiD.e~.c um ·_p<mco. tlm1 uellC$ o.q llel!e pt'Oce~lmento, · c prejuizo materia.l ,. 

- UOÜS. . ' ' .. . ' ' que.eJlc a<!~l'l'(HlJ.' '(.-íf•o:w.los.) · " .. . ' -
E1n pt•i,_:neiro (r)gar, }Jar~ce <lue se trM<1 de . Termina.n<k•. 1){:ue d.e now; uo governo que 

um n~•io al'ln<i,do q;: ç_ ,·iriL , ;;.qui. bu:;car.os 1\lÇil o j_)ys.~ivd :p;1.ra. ;JCCôl~t.ar o<> _ rcYoluciona· 
sens n;\.::ionaes. 'Elles 5erão. po!'t~.uto. <~ .. I'· l'!O:icomo bel ligel~tr:tés. , .. ·• 
tnados t!.enw:o de.;; no.•S:t$ a.gu~ terr·itoria.e,;: o LeiD.'ilre -~e e\le que não h;1. r&z:\o pn.ra be
rtue modi tlc:J. :,;ingularmeute <'. qní:st~Q. !!:' ;;~tàl' em nugus, ~u;mdo .:1. IJelligeroucia:não 
vet'iladt• qu~:: o:> n;\v1os de f.'Uel'l'<.~· ~~m pri- eovot ... ·e si não. a neutra.lidade. · 
vilet,"io da · cxte<·ituri:tlidade ; mas nii.o é Si não nos ú llOSSi>i!l· iutet•vir em fa.vor·dos 
m:e:rü<' •reL'Il:Ul<~ que es>'! pt·iVi!e;::io es'l:'·: longe ll eroico~ dere.csm·~ :'e S'O;\ indepcndeucia,que 

- i:!C :S€r '1liO-ditéi.r,\o':· 0 ltrbii::'O ~lra7.iie~i'V .JI<L <J.O llletlOS llUS'pOSS"~lDOS \:OOoel'V:lr impa.rciaes, 
que.;t~<o <.lo Al:ll;n.ma.decla.róu ·c3.te:;oric~Unente sem tet· a. d.:.r· de al:nã. de ve~·1'orm;\rcm-se 
<!tua t:s~n p:>hiie;::io· é :Uin ~imp!es -<pl-oces:;o ua. no:;sa. Pak·ia leg\ií:!S que ''Ü.ô suffocar a.s 
lli.' .. coi·te;,i;i e d~l~!'('lllci:L » · . , m;t!s,!lobr<Js aspil'acões àe _n 1u povo . . (Ap~:" • 
. Tetnos .· llol.'t;~nt:J,:O diteit.:> do nos oppor (). <las.) · . . .• . . - . 

. css;,; arm:~.mo:ntü de i<l'OP<i$ dentro do nosso ... Sl ros.;c _.preciso eonstiü~h· ·uma excepç5.o 
tcJ;"ri,r.ri.o .. O ·.ca~o. r•u,s, n~o ti o rqe~m.o que 1fa. pre~;\ em· r~~zel' esse-reconhecimenr.o , era 
su~~ue.u ao$ .·l·e;;e•·visLas ailemãe~ •. i?\~l'tiçlós .caso dç abri1.·(1. . Lem1lre-sG o govel'fl.O. q~e ;~. 

. se;ri.' al·Jrias. ')in·~ iomal-<LS ;,uücam~ntc depois Hcsro.nlle é por sn:~. -.;-ez u m:l. tri::te excep~:ü.o 
à<: cllc~m·eiii :.\O a6u r~:ü7.. - . · _ _ uos ·:muaes do direito intet'll~ional .. Das · na- . 

Em .. ~a~unrlo lega.!;, . o Consuhi<io !!espanhol <;ões d:t Europ;t ell'>.· foi (1. \inica quo não 
urro ·s~ lilllit:J. ;i cbanúi.r d~:>el'tOr.CS .C p!·ofogos U.tlheriU . (~ declttl'llÇÜO de 19 de 3-bril .de. 1$56' . . 

.. -cliaiúil. tii.rubem o:;ob:.;ttm·io.~.. VotnrWwios sqbre a aholií;ã.o,:to corso. · . .. .. · · · ,;;· 
l.les].i~uhoe:·~:Nem 1:.0 .m,mo~ es~a re~tl'Ícção s~ E 6 :J...~im quo llW'J.JOdemos·nssistir á par- ·· -
r:~HWlnt !lr~ éMt.at. . · . - . ~- ' . tid~ d.e nossos pm•tos·de voluntarios·que vüo 

.· 

- .Mes·m·o ;<;sim, pol·én1;J·e~tai•i:t' discutir-esse tdpo!ar ~u:\;ioá col'~a:ri~'J5::-...... . ~ :· ·'.--. . . · 
.. l.li:.:eíto:·.de]e.vanm:não ift solda; los re.-ut;1.re,; · Da.1..nte deE$3.-. e:tcerção odiosn, as excepções 

-~·-íJ'ã :t;esei;V..:iú'â;i~votiú1·ià'i·fcs: ' .. :: :~ ~ .. ·:--é·:· ·ae·uü'iiiiinr'r;;t:~:e Siio,'tf\:o:éa.oivers·::.JA.i:io.úrdós. ).- .,. .-·.. ::: 
'· ~ .N~c pni;tu; . úin:t ,-.ez· q ne oiio sé ·oa.seià O or:Mlor Urnitou-se _ a. .~-pí·e.."enia.r a ques-· · 
· cmlet- i~l;zuma •. ' ·o7.t1ii'éito::.do c;>nsulado seri<l· ti\o.pelo "l~tdo -legà!;o'bdoArr~tll>'U.Vl'!L:. Qúe o - ·_ -': 

-i~üa~ : iú.t\l~ 4 ü;~iju~r · cit.I;J.dfl,, quiq_ü~eSse 1 go\-~1·u9, llorem; n,ti:eoda. ''j s· ·~nggestõés :q.!-1~ . ., ~ · · , . 
. ll.Q !'!OSSO íét•l:it.ol'LO le,~l\ll_tM' f.J!'\:<l~ - eu:. IO.VOl'jlllees t;<O 1:\?~ndo.nes.;;e _momento as palavrns · . .. :. - ~ -- . ·. ·' ~ . . . 
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do orl\11•'1', a que emprestam extraordina;•io 
v3.lC1!'· ;ts m:1nitestaÇt~ de appl:msos da nw.io
ria. t;\l vez d;~ u uanimiua.rle de $CilS collegas. 
(J!~.ti_tc> b::m ; ntuito /Je,n.) 

\"em à :--·[eEa, é !i<l(\ apoiado e sem debate 
encerrada o seguinte 

menlo que forneceu a tropas que se;;uira.m 
pam ., guerra. uo P;lt•agua.y. · 

E' be:n po~siYell')nc o ~eu Est.1.do. ele ago1-a 
em uea.n te, vilipendiado com est<i. ~endo, 
esbanjaodo'-se ' ,,, mi:os cheias corao se tem 
!'eito nhimamcutc. as suas rendas, Yeoha a. 
e~molar muito bre,-e r~cu~os para mau
ter-se e o otador isso prcvc com profunda 
tri.~teza. 

. Eatrando na. analyse das emendas de que 
Rectueil:o que o Poder Eli:ecuti·.-o informe trata, mostra que todas tres são de interesse 

~i, e_o~red os by~-o~u~os : .. ~le:>~~~t~~d - tJ:.U~ ,.0 publico, dizem l'CSpeito :~ se1·viços importan
co.l~U a o,.. e.'>~llt~l e::.r.;\ a 1." . ·• 0 c{on~~a. ~t6s e pouco _augmento ,1e despezas trazem· 
Cub,t-. ;st~o. cutad,~(): ,9uc P-'1 _forçao ~as Not?- 3:. inJustiç:~ do mui~o digno c·elatot· da 
lels d() o()'~~,..elllo pro~ ::ono e. do a.rt_- _G!J ~a c9mm1s~<tO, pois ao passo que foi tão severo 
Cvns_ttturc<t-_O~ _o Ht\ml considera nacronah- p<lrll. éOm as emendas rererentes a Alagôa.s, 
SldO::o defimtl\ amente. attendeu, ma.is ou monos. a. todas as que. em 

Sal:\ das ses~.:-.es, l.J. de outubro da 1~9=i.- numero de seis, ~e relerem ao E:>t<ldO de 
21/edeii"O$ e <!lbuqHc;-quc . Santn. Ca.tharina. do que o mesmo l'el3.tol' e 
· - um dos ·m:\.is distinctos representantes. ac-

crescendo que aquellas podem orçar, no 
m~:-:irno, em 40:000$ e estaS montam em 
cerca de 400:000$000. 

SEG'C.:\DA PAH.TE lh\ ORDE::\I DO DL\. 

E" a.nnunciada. a. discussão unica. do p:l-recer 
n. liS o. de 1S!'J5. sobre :tS ellÍ~nd:lS offere
cida.s em 2•. discu:;s:1o ao. Orçamento da Yia
ç-:io. 

O Sn. PA.v"LA RA:Ilos-Não apoia.do; v. Ex. 
JIÓ!.le f<!-Zer a def~ de su<tS emendas sem 
essas accusaçües. ·· · ... -._ ·- - - -

·o Sn. FEP.!':A:\LIES LnrA respcncie que não 
O Sr. Eernan<!e:s · ·Lima não e...c:ti.· accusando; são ligeil'as observa~es ne

-çe:n Pl'opriunente discutir o . parecer da cessarias á 'lefesa que esti~ produzinúo; louva 
illustre -Commissã.o de Or~~tmento sobre~ até &:se nobre inte1·esse da pujantedeputaç:-:to 
emendas offerecidas em :2'• àiscussão :10 pro- de Santa Catbarina; esso ioteresse não e mais 
jecto t!e Or(-amento do i\íinisterio da Indu~- 'lo que um direito o adagio que diz- cuda 
tria. Viação ·e Obt·as Publicas: deante deste l)v.al pt•clu' bl'<t:(!t pa1·a ~u:.rs :~ardinha.~. · 
p:n·ecer não pócle. porém. calar úmas conside- A com missão propoz no seu projecto de 
rações e dcixM· de extra.nllarque :iquella or<:amento a reducção pel:J. metaue do nu
commissã.o. pelo org-~o de seu Uign<;> rel;~.ter, mero de c.1.rteiros d:t athninistra.ç5.o dos Cor-
1i)sse t:'io ri:;orosa. injusia. mesmo. com tres reios de Alagôas; o orador apresentou uma 
eroendl\S, unicas :l.pre$entadas pelo ot•,v1or e emerlda suppriuúndo, essa:~ pulaYras do pro
seus outros comp:~uheiros da ba.ncarla ala- _jP.cto e o tez porque coni1ece o desenvolvi- . 
;,:oo.na. ao reretido orç.1.mento e !:elativas aos mente enorme que ~m tido o ~ernço de 
serviços de Correios c Teleg'l'apl:os no Est.'l.do correios no seu Estado depois da proclama
de Alagõa.s. · ç:ão da. Republica; ligada. como !'oi a Cidade 

Ess:~.s tres emendas. que teem os ns. 19; 2-?. ·de Maceiô (Capital do Estado! ;i. Pernambuco, 
e 27, ~ão· as mais humildes e modestas dentre pela via-rerrea. de União a Paquevira., ha a
as 99 que figuram no alludido parecer e, com p·ermuta diaria de malas entre as duas Ca
mag-oa. viu que todas ellas tiveram. o veto da pitacs; o E~tado tem quasi diariamente no 
êommissã.o ou tln·am por elia rejeitatbs c:~;. porto da Capital vapores de diversas com
in{ormata co;tscienci"- , panb.ias. além dos nacionaes, de duas estr:m-

DeYe declarar antes do mais, e o faz com geira.s _(Ciw.rgeurs Reuni$ e Real lliak: I1t
certo ot•gulho, em hõnra. !lo seu Estado, que !ite:a) ·:J.s quaes subvenciona,_ e tudo isso 

-.Aia.góa.s -até hojá não -preeisoudP. migalhas trouxe augrnento consideravel ·aoserviço de 
orçameutarias da. União; não . ·põ:le ser in- Correios. 
cluido, portanto, no numero dos Estados Si ~dministrações outras, de igual cla,.~e. 
pedintes como . nestc -1·ecioto-tem se tratado fazem o SCl'viço coro um num~ro menor-de . 
por di versas "'e;:es a diversoS . dQs ·Estados da ca.ateitos do que em Alagôas, como diz a 

,-~:- -~-Rep,ublica,~principalmento aos-pequenos.;o.a.hi -commissão · no-s~u- -p:t.recer,-é-que ditas nd-~~ 
· estão os~ orçamento~ para. prova.l-osobeja: min\swações · não · estão nas mesmas condi:: · 

mente. . _ . _ . . _çõcs da. de seu Estado. . ., 
Longe disso,A.lagôas e ale credorM1a União, ·A emendn. n. 19. que o orador apre;entou. 

e ba muito temp(>, de quantia. superior a a.ugmenta.ndo o numero de malas para o. 
60:000$; proveniente de armamento e farda- Norte do Estado, é tuàa ·de diversas recl:una-
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. ções e pedidos que tem tidp do commercio ouir:J.S de (latas ma.is remotas, nota-se q_ue ll(). 
das localiil:vla<; <laquelJB. zt>ná., onde as oom- t-!odencla: lllanit'esta. chqueltu bacia em ficar 
11mn icacões são mais faceis e mais rapidm ate1·r·a.d" e j á o estâ. consideravelmente. 
:parn Pernambuco do que r.o.ra a Ca.pit.ul no Querem 1'3.zer um queb1·a.mar no ueste e o 
~wlo. Jut:;a.và não invadir com ~5sa sua l!.lVàntameuto dos rcciíes ao Sul. o que impe
ero(\nna :J.ttrib11ic:()es :vlininistl·ati v;ls; s i a.s~rm úii-.í. qu\la~ <:Ori-entes t'açam voltar parte d:lS . 
(·. e!'rou éom a: iltn;;t!'e \ln.tl.cada mineiro· que areias que n.lli .se vão depoõitM·; realisadas 
ofl:er~<:'en emenda 1<1elJtí.c:l. t-<es •)bm.s, em. pouco tempo a bacia estara 

Sabe ll'l:ti~·que uãó lia ve1·ba. or.;:atnentar·ia complet;Lmeme a.terr.:lda. e quem conhece o 
}l\\l'l\ an:::mento de t~.e~ dGspezas e qniz, C?m Estado pMe corrobor;;.r r.st.:~.s <tffirmat;.óes. 

- ~su:~. emendo,, que I) novo orç>\tneoto a 1n- A bacia, ao Sul de .ra.ra.guá., está em u ma. 
c!u ls,:c_ . . grande enseada., em fórma. de um sacco, o 

Quanto ;\ 3• e ultunu. emenda, a de n . 27. que fttcilit:l o o.ccumulo de areias. 
de ~rne !01 auto r o. seu col!CZ<l· •le h:~onc:!.da . . · • . , . d • ., 
leput:..do Ct~l'los .Jo:··ro. oonsi•·nando a Vel'ba Ant.t.,ra.menr.e e::tlSht. o por lo & ?3JUS,ara.. 

·de' :l5:000.~ pa.ra. acquÍsié.<ito de ,mn 1Jl'Cdio des- \<tO ~orce ~o d~ Ja.ragoa e a e;;te ltga·~o por 
J.i na;:o õ. Repal'tiÇi.\OllosTeleg-r:).:phr.::. e Maceítl. ~1m can:l, alh ftrode:tvam0_~mbarca~QeS . de 
c 'inuito justillcà vel; aqoell~ r·epartiçã~l vj l'e ,_p-ande cah.do que ~o~ occa..!!t.tO de t?!f:P~~: 
sempre mal accommodatla., runccioo<Lndo em I ~a. c?st:J.. ~ procur<ha._;n poner Jnal~ a.br. 
J)-:'C!lios ttlugnuus, ~oUJ. U.$ necesSà.l';:tS tU visões, ,.,ado .A eJl>t du.nto ~-~u.lle ~rto . esti~ ~10.18 

. suj()ita a. comtantcs.,.. mudatlça.s. t;, ;is veze:, coropl~ta!0.e~te ~te:1 .ado . .... ~~'.o .PC~mt~~~~d.~ 
····oom ·alugueis ·excessivo~. A ·•erha pedida é mesmo. emb.::rca~coe; ~eq1.1en:1.s_ e o c::ma. • -o 

·muliv pequen:~. mas julga qu'6 é sutllcied.e de-se dtZ.er. Jü. na.o eXJste. . . . -
Jlóti-.~ :úiquí,:f,_;::l(>. do · prediv, t> que nil.o se cl.-..ra · Tttdc .:s~o se;:oc-e _para pl'o-rar-que lõ_el'l!- um ... . . . 
1'Ct0l•d,wdc-~e a ~t;$f.1.:;fu> de5sa. .li<i.ces•ülade ... des::l.Stre :.rea.h~CAO t!e-•aes obl'as . prOJ2et~d.'\.S 

&l.be O orn.dor que 5io critica:~ e milito cri·· JJ,O porto d~ J:;u•agu~. ' 
li.::a:: . :~.s actuaes.oondiçõl>S. ft1l4nc:eit·as .. do.pttít; . . · O - d tstin~to-·· 91liciut -de no!ISa. ·- armt.d•'~· -3• 

·roa!'. uão .C·)rtside:·a · ecoootilla · a.dlar·se d~- quem. ·o m·iuór 'Já.· ,;e referiu, ·0. qu.e occtt:l)OU, 
pe?,ll:s .. <lu e _ hii.o de S;er t1i.ta.s ma. i:; t_nrdc .com. ~<lll Al~g;)as, com applauso~ ·ger.l.es, Jl lo~r 

.. mruürdispeP:!dio ..... . - · .. :::.-:. · . . -· · :· .. . · . ·de _Cll.pit;io . do .. pono; · . .roanilestou .... e .. :mmto · 
Dt:spé~zadas. como furn.m, to!Ws as emeu:: a,cP.t·.t.il.damente que o porto de ~lac.oió l1a. ·de 

. '111~ d~. w·p!r.sent.'1t;.ào t;le Alagô~ .... não escapott ser 3...1:).f<~(ulo .Norte, .em cuja ma.rgem. fic<lo . !lo 
·ao o:·.• dor quo u cammis;ií.<.l t\)i· rav<Jr•n.w·l, ror Ca.i1lt:tt. -
- p~O! Itl'tll. em :ttteadei· a duas cawuú:ts (U.'>. (J:~ O.; se1-vicoo a se th;ter ~Ui. com e~e firn , 

f: 91 I· u ma .t•el~ tiv:2. a . mP-lt,,on·:~mentns •lo serão muito r:1euos êispcndio;os -tl.o que com 
po<·t() de J::-.mguá, n•) S(>tl. Est.:. lo. e 0!1 r:·;.:. I ~-.$ fa.llui;LS ohr ;1S do pot·to do Jar:~guá ; fica 

· ennced•<ndo ]lt'Orogtlçiio t1e ::pr:~.r.,• . Jl.OI' .ln(lis um por-to muito abrigaO.~ e'!~ la.cil'::olise:rv:1· . 
lll mezes. p1.ra <cp<es.enl::l.<,~ de e~r.udo~ ·uo ·çii.n porque. po•· ob;,er,'a.çoes le!I .. 'L><, il:l.::>e-se que 
traçado d~ u ma. E·m'ada de fet-ro de }f;tC\'!íó ;1 re!er·iJ:l l <lgC.a é <le fundo locloso-

. a Leo:tJOirJina e l'!l.ID!Ll -par-a P.9rto.~~at,;-o ." Sobr·e n prorop()ii.o Ilttr:(~strada d~_.ferro_::L 
· . o Stt. PAUL!\ Rh>Ios:;.,uma u~s(ls 6:m~~' Leopoldin~ terp. ~ :t ,dizer. _que ~ .. cu~;:-rncca~ 
. a 'l!·i u1~i ra,. t>artiu (te mim ,; ·:1. r <:$tJelW re- des~ estt.ul,\ e ~: e 1.e~Ua.de madt~ el, :u:r .. 

spÔnàerei ,, v. Ex. · genu:: clla. va.e o.wa.veosa.r a. zon~. ma1_s. !'1~3.. 
· _ . . e mats 'i tn:pot·t.ante !lo Estado, mas estu. certo 

.o S!t. FE::R..'>.-l..NDSS Lm.>o.-Sa.o àou~ ]>no;;:ml~:.• que com ~i.-s _p1·.:n:oguções de p~zo nunca se 
- [}TC[/~$ .qUe .. Se quer ÍU7..6~ a. A.i<>.gOa$ . , c~~-. tel'Ú Ci;Si~ CStr.<\d:l . ' • . '' 

.. C<'-~sue:; do governo pt·Ot"\$Ol' tO. }>Qt: .<JCCMlu.O ·· i\. Compaohi<l. Al<<f/ÔM R(!Uv:ay sabe o ore.
de Ml_re <i~·.compa!~ÜM, j:t ca· ~uCl~".. !::as que do~·-· pretende . f~él' e:>S:1. est rada: preci~ Í:\• 
tee,!U t ido P!-'Ot"O;?<\~ao !i~ ~r:az.o e :1.1~da. o p1·~- zet-:~ .c Já a. ~•eria feito,'si não fosse .á. ta.t.cõn; 
tendem;:mn prejUI:>:o M E~t~do. 9uc-~ st_fo;~e c~ão que "- ~mb:u·aça.. 
a "'-:J>Cl'ar ele. ta~ companh:us, J<l em lrqux-· Assim teve t':).ziio em cl!tLniar p1·e$tmtcs 
da<;.to ou t.ollidas, nuuc.t _te:rw. esses methorn.- rFegos . as rl.uas el!leridas ~ue, surginuo .l7o!! 
mcutos.. co-n·cdotes por. pe<hdos·tle mteressa4os. trve- -

_- As oh~·as q_ne se.projectao:i. .. n(l-portq de Ja.· l~am o ;J._j)Ó io dt~ bonrada. C?mmiSsiC:• sem :4u-
raguli. a. s&rem r~·a.li s:u!as, 'luor.l..Dcus (!l:CI'Ia.t. nda. -ver. não ter esta as míormac.oes tee.es .e 
daljO em ;:esú..LtadO O qUe aconteceu OO!Íl rdà- sincei•as Q.l,le.O . Ot:i.dOI' . .-. est.:i. fOrneoondo.:nes~e: : .. 
Çii.o ao port ll do. ~'\r.~·; :?o.!&ce!ó. tic::irá sem momeJi~o. · · · . ·-:- · -· ' ·-:'':. . ·-
~r..tcf .a.l.gnm: _· ... ~ .. =--_ -. :.~:.. -~--~ .... . .·.-.: .: . ... . · · . .-Contia.;.q_ ue;a,.C~rnara ·fn.ra:~a~~ - ~~dor.:. a J.us- ,:: ,. -'~' 

=-:..: .. ,:?õdci 'irtiorma:r.·il. :c.,.inara~ .. ê·: firmado em.:opi-' tiê;a. ·a e qu.e. não-seria.-:.C3.pa:z. .de lmp:Qgll~ ~taes· ·,;. oô':, 
.: niã.O·a~ali~õl., ·do . cil,pitã.o .. de ·ru:u·. e ;guerra.\ eroenritts, si ··ella..'l: .t;'eallúeute. ·fossem··:de w~er- : · ..... I· 

,· ... · ãoaquim ·Th'lmai : dà. ' Sil 'l'a. ·Coelho; quà:· pol'· esse para o ·.Est<Jilo· que: ·o :orador :repr.~~:?.~:.~· _·:"·"~ 
~· sond~gens·reit."'.S 'nlti.ulamente; ·compal.'1idái , ·a. e estremece c.omo.1\lho . . i : · .• :· ... , . ·: . ~ .. . -· ,. ·· 

. ·:. C~ lUA~ v.: ''I: . ·.· ' ~ ! . • . • • ' ... :· - .... . • ' .4, ~ • .. : .. :._~·;_· . ' 
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ANXAES DA C..U!AilA 

Todos os seus comp3.nheiros de banc:l.dll. Conhece de perto o admiuistra.dol' cios Cor-
.])ensam do mesmo modo. oode a.ffirmal·o. reios de ll!accio e assevera. que é um {une-

Pede dC:>culpa ~\ comw!si'i!.o si por e~<:~. ror· ciona.t•io que honra o c:1rgo que occup.\ pel:ts 
mo. de;1t\CII.~ o seu »ttr!Ji4:,,r (lixi: . suns h•\bilitu~•iC:!, pelu. sun. dediet\~:iio e::t· 

Aproveit.t!ld-'-se da op!lormni..lade q.c se trem(!. ao ser'"iço publico. pela recr.idão de 
acha.r-na. triounu.. quer dar r.n.mbem ao 1llus- seu ~a.rocter, cheio de ci>ismo pouco com-
tre 1>1inistro d;:. Industria & Via•;ã.o o aos tli - lllum. ' 
guos direeto1·es dos Correios e Telegmphost~l- E' U'll cidadii.o que tem em sua vida. as 
gumr.s iurorm~çües sobr·e esres :serviços u.o mais honros:ts tJ~J.dicGJies. quer corno educ~
:seu Estatlo. •lor. que toi por muiws nonos, da mocidade 

Serve·se pa.m isso da. tt·ibun:~ porquo. ao n.lagoana, quer no desempenho de ca1·go;; PU· 
mesmo tempo quu d-i int'ot·m•\\'lk"S, dei:;:a blicos. 
:lhctos l'c;;i~tra.dos nos Jl,; .u•cs . Seu discípulo. o orador u.proveit.OJ. o ensejo 

Refel'a·S(J ia!!!!t>essõe>a. carteiros da C3pi!a.l. pn.r•~ render-l!.le umu. horneno.gern devir!:J,; ftli 
persogui~ões a.-àgentes d? corr·eio~ e Mara- com eUé. illll seu collegio. que a.preodeu o. 
gogy. Jacullype e Flechen-as . o.m;u· ara~~ escl-.\Vlsada e a desejt<r para. a. 

Estes agentGS amea~ados e;tivel':\m for:1- su:l. Par.t·ia a Republic.1.. 
giclos e um deUes foi espu.ncado (1.0 •·oltar ;:.o R.ehttin.1.meute 3 telegL-aphos, bem poucos 
exerclclo de suas runcções. sii..o no Estauo os que ~eem confiança. uesse 

São 1aetos notorio; no E~taào. teero ;;iào ne- meio 1le comni:.mieà(ií.o; corn honrosas exce
"Duncia.dospor·torla. a impren:i:l. d::. Ca.pital,in- pções. os empre;;3.dosda Repartição uos Tcle
clusl>o Jbl11as neutros como o Cr11;cii·o t.:r- ~t·apllos em :,\(acolõ são moços pa.rtldarios 
Noo·te e o Corre: i~ Me;·ca.ntil. :\. excepç.ão de muito immiscuido> nn política local; pelo CJ.U& 
um só jcrnal,o qual tloreu~le o go>Cl'no illegi- não iospil-am coclhn~a . 
timo do E:;t.tdo. !JOr que tem com elle oon- Basta :l.S>ígu:~lnr o que. se deu por occasiiio 
tracto; os correspondente; em .:lligô~~ <ln im- da. doposiç:io do Sr. Barão de Tt-aipt"!; uru 
pren:o. desta C:l.pit:.i.l,teem commuuic:J.do esses telegra.mma de:.i.e ao honrado P.residente da. 
atteota.do:; p:!.t-a. aqui e. nomeada.mecte, le;,: Repubtie:\. pedindo g:uoantia.s e queix:mdo-se 
um telearammn destes no P ai:;. que o tclcgt•apho ~r.o.'-u. imcrceptado pa.n. 

- O sen:ldot Rego Mello, reoresent~nte.d'.lE~- si. chegou mui m.s horas nntes .dos ielegram
tado, igua.lmente recebe\1 l1m te!egrJ.mma. ::\ mas pa~dos i repre;cncaçii.o do Est;v!o. que 
respciw e deu publicidade. .só ''eiu :1. ter conh~cimon~o do r~to depois 

Além dis.."'. consta ao ot·ador que o admi- que o illustl·e Dr. P1·udente de ~roraes."ii 
uistratlor elos Corraio> em Maceiô trottxe ha.1;:\ dndo ns providencias pedidas pelo Sr. 
fo.A:to~ tão gro.ves·I)O conhecimentO elas auto- Tr:1.ipú. . 
rida.de e>mpeten!es e por diversas vezes tem Tem as melhores inrormacões sobt·e o dis
officia.do ao pl'eteoso go>ernndor do Estado tincto e i !lustre eogenhcít·o, uJtim:ttnl!nte no
pedindo pro>idenci:l.s. . , m~ado chore do di:ttricto ielegraphico tle Ala-

Tambem no mesmo sentido officion 3 cssn. gúa.s e e:;pera que esse fuuccionario. logo que 
autoridaile o procur~dor ~et'al da Rennblic.t. ch~gne:. conhecer o pessoal quo o auxilia. 
eru. Alag1i:\s. no caracter de rep.tesenr::mte do :::or:~ o primeiro a torD:l.l' :LS medidas que são 
governo raueral. iem em resposta úm ofncio precis~s. . 
descortez. Pede a. o.ttençtio do illustrc :\linistro d:li 

O propl·io i11spector d::t. :\lfandega de :;ra- Yi;1Ç<i.o paro. e:ss;~s couslder:lções que f;~r., coa
ceio. que é irmão do vice-go,~ernador en1 ti:l.ndo muito quo S. Ex. lievotado. como o 
exercício, deante do que se tem dado, úão orador tem Mtado. ao bom andamento do> 
p:ide rugir a urn pedido ue pro>ídeucia.s a seu imporr.antes serviços }JUblicos, em b.k1. hora 
il•mão e corr·eligion:J.rio. confiados t\ suo. compoto11te e Jerti! tl.dmi-

Ma.is to·los esse pediuo• tem sido inuteis· nistmçiio. remediat•il eSSC$ m;~le;: quê c~tão 
o vJce·gol;'eruador t;J.z ouvi•.lo$ de m.:rcwlo;· é de:m.ct•euim.udo os serv1ços de Correios e To
o s !uocciono.rios a que o orador :lllude c.>n- legrapbos n:J. .Republictl. (JI11ito bem ; muito 
tinuatn sem garantias. o que em Alagva$, bem .) 
~ctunlmente, é uma. cous.t norma.!. 

Taes perseguiQües e desacatos obedecoll:l n. 
u~ plano que aqui é secundad~ pela in:: 
trlga pel'tinaz, dasa.busa.da, na.da honrosa, de 
llDl. senador de Alagõas. . 
. - Esse .. plano é o..-de desgosta.r._o.-digno.ad
minlsno:~d.o:- dos Cot·reios de ~1aceió afim de 
~orçn.l-o :1. pedil' demis.sii.o e ser nomeado um 
.parente pcox1mo, um cunhado; desse se
nadol'. 

<I> Sr . Paul ;a R.a.tnos-As emendas 
a.presentada.s pela deputa.çã.o cn.tbariueuse fo
ram apresentadas sem o intuito de.pt•ejtJ.di:. 
cax:_ çm . algum ponto os demais · Est.a.do_s daL:-
UD.Jao,_ -· _ , . _ ·-·· cc .-:: ~· 

A que se destina" ao-serviço de l'eb()qne: 
dos barcos de Laguna a Ita.ja.lly vem rea.lls1r· 
um ~serviço in adia. vel e que ·· fornece uma_ 
verba insu.fficiente a ponto de não encon~-
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tiro par.1 que o governo fedel':l.l n;!o ne;;oe I O Estado do ESpírito Santo está construindo 
ao Estuuo o :\u:dlio qu e o Congresso lhP. O..' n· (\. C:Stm-lc. do Fel'J'O do. Vic10rio. c.o Caoboeiro de 
ceuCII 11011.1100 pas>a•lo. e que COilSCU. do 01'('.3- lta:>Cmirim. i. to C, O tr.·chO mineirO d:l. E$
mento ,;go:tte. tr::u!a. t!e Ferro ~rin:ts e l·.$l>iritoSa.uto, o qual 

Si o COll;.,'l'C~'o Nacional con~ider , ya, o é. :~em dU\'idll. ue Cal'l\ctcr (f'de•·a.J, porque 
a.nno -p~:;s:<do Que et':l. tie c"nrenienci:t a.~o- ~a.he ela$ r~lia,; de um E:tta•Jo. 6 umn. estrada 
pta.re:u-$e medid<ts em l'elac;i.o ao porto tia intee-est:l!lual . 
Yic&ot'ia. esquccent!O·se do contrnct<> que c:t- Pnrt.Lnto. ~i o Espírito Santo se a.l·o.lanç.n. •~ 
istili com ::1. Companhia. Tom:m~. camp;lnhia fa.zt>r· t'br·;l. destn Mtm·ez~.e nii.o tem verba ne
cuja existenci:~ e post:~ em tluvida. :mto íl-

1 
nhuma :!0 orcamento. niio sei como !.e poder-ei. 

lu:;tre deput..1.do pela Ca.pital Federal : $!o conte:<t-1.1" o rtlreitn ele vir nqui pl'Ott"sta.t· con
Cougr!!SsO entendi.•. o auno 'tln:>sado G ue devi:t il·a. <\ injusti<;a. que f e 1\~7. 11:1 distribUi\'ii.O dos 
conceder umn. verba rlG 4.00:0·10$ pa.1•a. o me- beueficios . 
lhoramento <lo porto da 'Victori:t, n:i.ü posso Si ntJ mnmen to em que o Estado do Espirito 
compl'•lho.:nolel' ~~mo o tlHo:>Jilo Congresso ve- S:\llto nii.o tetn O\Ürus v.wl;o.t nt> Ol';:amGnto, 
nll.;\ este :tuno 11e;:a.1'. nãt) j:i ;1. v;•rb-1. de n:t<1 tem 1lit·eito •!c requcl'l-1:' Um:l.ll~rrella. do 
400:000.~. m;~s urna v.·rOO. menor ele 250:000.). que elle mnnda pn.r-a. 03 c.Jfres •1a. Gnião. 11ão 
quando 11. ~mmi~$ã<"le Orçamento recoobeeG sei então em quu tn .. men tO pod(<r•Hnos fazel·o. 
q~e n _verba. õe ~00 :0(•0.) ainda. não teve ap- O SH. VERGX~ DE Allrti:u-Qu;lndo precisar 
ph~10. . . _ I de emprP.stiutos. 

S1 n. verb.\ •I e 4\JO: 00.1$. ~o tudo. no a.n uo J . . . - · 
p3SS.'\do. :~.ind:~ nii.il r;e ve applh::::~lo . e a:>;itU • O S11. G.\Lmxo LOHETO-SI o Esp;rrto Sa.nto 
previno uma objecçii.o qLte se me po.s..,, lazer. tez em~~e>~Lmos. si elllpenbou o reu ct•oot:o 
.; menos po!'que existe um coutracto. do qne 'P:l_t':l. SlLtisf:t~tr obr~s t\1) _ca'!";;cter feder~ I, na.o 
porque o governo t~tle:al a.lle;,>a constante- set porque e qu~ ~ 'em ne;.-:tt• 11)1$,:!-lhas 
mente :15 d itllcul:!a.des !lnn.acei:-a.s em que se pa'!':l obras que mat~ oompeliem a Umao do 
tem enconka.do. - que c.o Est:ult>. 

N'"ao l:a muil.o> uias, quau 'o s~ disc:;~;u o O ~- Bt:t.::-:o Dl:: A:o<e>n.~oA-São op;>or-
Üi'Ç:l.!üPIItO d<\ Rooeit.1.. a. C:!m~!'il cu viu como tunM ! 

dous lll_us~r~ t'tlp•es~:n~n~ .~:~ -~t~~toli ~~c I !:\ ~P.. G.\!.!>1:-iO LoRETO- )l. opportun iu:iaa 
rleml P.lll t:t\ :1.1~ •. ~m cure, ne.,t".l.S •· ~ttua.çao do melhor:\meoto do porto da V1ctork~ e t.i.o 
tiacHlCCira tlv p:uú. inOOt\te;t.W\·l que o Cougt·~•o ~t:~.du:\1 já 

O .'R. '.TI»t: C.11tr.Of- E niil) ê p:wa a.~sus1.1r voco11 o impt.Sto (•;pecial para esse melhora-
o c>'t:'ldo !la; línan •. :ns 1 meu to. que •I Cl.lu;;t·e.so F.:derat j<i votou 

C• Slc \ ' t":G:-;e DE :\tlREu- r: c nii.o c. •lllH:OOtl-,:;;: e <rue ll'l 3.ntes Ji; ro o gv,·et·uo· 
. . f.,·k'ral tez 11m contracto com um~ corn· 

O SI<. G.:\Lllr~o. Lo~:t:N-:\C~!.lo _M dt7~t· pauhia.. . 
~ne :• t·n..z:." _qu:u1 umca po~· que :l.tntla nao I o quebr:-.rnento de -pe•lrn.$ ~ - tuo inndi:~.vel 
tC\'e :•pphc:\Ç:L~ :~ \"•:ri~ ~-u~acla. t•ar:: _melh~- que v gorerno . rio Estado a:1o se sen&e !)eado 
r:t mem.o~ •lo }túr.to ua \'tctor1:1. é'.!. SJt u::t~ao nas t.oi:ls de um :.contracto. • 
1lnn.necn·C\ do }lllJ7. . 0 S ,. ~" t · 

Si nôs. pon~111. ~· i.mo.-. t\qui rli::i:uta.r al~umas . _r. •. · t::~tc: :xt: ?E J~tsr:EU- .,;,.o con rnt!tos 
verblS ll(l.ra. .;, l·.:'t;'l.•lú do E~p11· 1 t,) Santo é fo1t0~ p.ml. 11npecltr n:. obtas. 
porqu0 niLo tem haviJo justi•.;.~ u:. dbtribui- O Sn. Uh.tl'ltSO LOitETO - V. Ex. ouviu lta 
ç.ão de beneficio; CJUe 03 Est.Ltlos t~em tlirei to pouco O.J'epre;;enta~~o •lo Ala:;._óa.li. pot· inter
de exi:,:ir, po1·que LI elos Estad"~ ~ue :t União me li c• do i Ilustre coll~gn., o :sr. Fernandes 
rece!~e os rccm~os de que uispve [Hl.l'<\ satis- Lim<l, declu.t·M· que •~ comr:~.ollia qué est;i 
fu.el' as su:l.S ne-cessidades. enc.wrE'g:11la rios melhoran,entos do porto de 

o Stt. Jos~; C.nu..os- 0 E3pi1ito santo não Ja.ra:;uã. uão 'deve ter prorog:~ção de seu 
estâ. ues.e caso. cootracto. 

O SR. G.\LDr:-;o LoltETO-Eot<\o 0 Espírito Eu n~ venho nqui pedir Pt"?rogaç..:'to de 
Santo n~o estâ 00 caso de pedir a.o governo prazo do eo~tra.cto . da Companhia Torren,s. 
da. União que !:l.nce mão simplesmente de pel~ con~raTtO OC3eJnsa '1\le ~se contt-a?TAl 

. uma. parte da. eontribuiçií.o que deite reeebe, i!Sttv~e ea.du<;o, por-que ~er!o. desa.ppa.rec1do 
· po.ra. · e.pplic:~.r a. obrns que :1. (Tnião tem 0 ess.1. têta em gue :1. Comnussao d~ Orça.~ento 
.· dever •le fazer, porque sã.o obras de intere.se se emaranhou p:~.ra neg:u- n. verbã. do ·porto_ 

naeiona.P -- ~ .. _ ---"-- - .. -- daVtctorJ:!. ..• ·'--- _ . . 
Porque se rode querer que o ~~~lo do sr. presi•lento, v.-;E:c:~qucr v-er -~·inJÜsii~~-~ 

J:;;phito Santo en\grehend:t obrás.de ca.raçter eom que teem-se tratado o Estado do Espirito 
1~1. e·m'\is ainda, se :í.ba.tauce a c:>nstl-uir Santo ! _ · · . 
obras de caracter federal ? ; Basta lembrar o serv:tc;o de lmrnigração. · 
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.. 
. Eu pargunta.re!; qual a ,-el·lla que foi Yo- i .1ft e 50 "f,. ÕllS despezas l'eues com ::ts obra~ 
W.d:~. neste ú.rçam~n to C•)lll relaçãü <J,o Espí- · mais impoet:tntos . 

. riio Santo 1. . . .E n Esti'.,.da da. Yjctoria ao cachoeiro do . 
O Src LAI::I<O )[C!.l..l:."R- Como não foi p~n':). !tapernit·im está no caw tli! r·ec:ebet• urn auxi-. 

o R.i() de .ra.nei~o . .J!io~.:. nem S. Paulo. : lio d.:\ Uni:lo ... 
(:l\n;ca1a-sG. Cjllll'!.;.<.} • I O SR. PJ~i::SIDBXTE - Lemhl'o ao nr>bti'! de-
OS&. GAt.vli'iO Lu1.:t:'l'O- Perdoem-me os pnt:J.·l·~ que a h.:•r;L d:~ 2• ].><o.r·te E'Stá fi'n•!n. 

MÜ~C$ d~t)Ut.'lÓO$ JlOl' Sarna Cuth.ar-i~n. Pa- O SP.. GALorxo LoR~:t·o - Desde que Y Ex. 
r0\11;1. e Rro Gi-ant.le do S:u_l. pa._ra. e~JoS ~-~;;tdos . mf: ü.dve:·r.e de <l liE> a hor:t estú finda.,eu deixo 
11!' 1'e1·h:\S de:<tinarl~~~ a. . Hll n}!gt•ae,~w. Jl"I'Cl n~ · e repr·od \:zh· agora a.r;:pllm~n tm com que .iti. 
s;lo F.~~tdn > ;"t·:~~~~r'nte rm~rg':'!lllt_;»ta~:. ~~~ jus i: :it1 ue! ~s<a. er:wlJda. J.>a~· OCC<k•iii•.> de a 
qnr. ll<lO ::e ~otr •. !~ •. lplc•lt o E:.~ndo • .• o r.:;IJ~Il•·. • apt'e~ent.;.tr ; bem ~u:no o:te lllllíU!mo.r outros 
~ut~1 ~ou~ untõ!o Yel·ba e~pe('la l em rch\r.;M •~ . p:mto:; do •,:neccr. ( Jfui11; r.,.;;.(. / 
1m11ngr~QttO ! . ~ · · 

o SR . t;\.1:rw :i!m.r.EI~- P.:.1X;1ie o Es~!r!.to i 0 !!!lt•. :t:;::H.>êir o d e :..11.1uieida 
&~n~o pe~ru· que o f'.('l'" l,f:~1 ,:,d>erte..~se •~ SI por : fX!•!~ inetusiio) n& orde:m du dia. do projecto 
!!<tO J.lt·ectsanne$1DO da. t..·lllt~o. I 1, 111 ;l· dío:cu:;-ão oue t :·:\t:c d;\ rt:ibrma. do 

o sn.. G .. H.Dll''v LoRc.--ro - Elle não r1is~e ~, G\:mu:u:io ;'\a.eionn I: · 
·qne ~ii.C? p.ceci~:~\-~ n_e~ .p:u.iia ~iz~l"?· ~~ue . . Não ~a!le exptica.r ji~'•l' QU» foi ~•e pr_o)cc.to . 
os E:;t.ado~_ ma.ts uco::. a .. noa .n:tO ,e J1tl .,!,l.nm. retít"tuln •l n. vr·deul do '' ia. estando J•~ em 
:lptos pu.~;1. d,~~n>:1.rem ~UXIlws .da. l]n i!J:O. . :)• •l :~cus'ü.Q ll tc:nd•) :tpj:ar<'c'.,lo t~utas nzes 
· O :>arv'J~ d~' · ll:~:m~-aça.o nao e um . i:wor. j. ~en1 q~t~ comtuuo tivesse si•!o -.·otado. E essa . 
qll~ .se f?.":?.'· E'~·~o,.· : . \'Ot>•çã:o é t;~.nto mais urg;m•e qu:mto é 

(1 roer •. ,, ·' '" ~17-"·r•e$ .) · 1 cerro C'Star 1n·oximo o -.empo cw que vae .ser 
·O Stt. ·(!"\l;l>L"(J Lo:H:ro- ·:51'. presiclentc .a l.e:i:igitló o exame. <le m:vt:n~za .. parn. -~ :nntri· .. 

emeuda·muito imporranr.r: e t;neta.:nb<'!Ú n:l.o cuJr, nos cursos SU!H)~·iores: e por isso nao se · 
--roi :t.e(.'eit<~ é a. que:p_~>de.30 •f .. dl: . >ubven~~o deve adi•u· t'~ projeçto_pa.ra o uç_no • . porque 

: kitornet'rica -p:ú'n. n.. 'Estl-,ub de Vict<'riaao Cn· E"~'>i'e .. adi;; rr:<lntó impol'ta:. mais titn· ~xame 
· chc~lr•o d~ lt.lpr.n:il•i !1 . difficil a muitos Jn<>~O:l qlle preteodc·m ma-

Eu allegnvà que e::$<t-t•strt\d:~ Tinha.ligrw a t:·,cutar-se nos cur;os supel'iC'res no lll'Qximo 
C.1pi.t:ü flQ E~piri to Ss.nto com t0'1;:~.S <lS C.1pi- ;l..nno. 
Í.'LCS do Sul ~ :J.llsgavn. q:te o :wx!lío pe.l iilo: o S:L PnE:irDE:\TE· u>'clara. que o pedido 
<:!t:na. perfett:uneate compr~hendulo - na le1 ser'li. oppot'tun:;.mectc S;!.ti$Leito: · 
que estabclew as competen~t:).$ . em mMer1a 
da viação ferrea. . . 
·· · DcrnoM>rei que :1. lei de 14 de outubro rle 
JS\l'l, ~t.l.belebendo a comp_eteneia. exclu$iva 
da União paro. resolver sobre· estl~uhsde ferro 
que flteS$<lm pa.1·te de plano A'<.!r:tl de viação e 
sobro cst\-nd::L$ de ·ferro que fogsem . pel.o Con· 
;jl'e:;so decl;mi.Ua.s <!e utili·'a.rie nn..ciono.l, nem 

.. O $1•. G<>uvein I~'iu•n nl.o. vne 
fazer um discurso, mas vem pedir noticias 
de ·itm p rojecto que 14'\ db~ toi vot<vlo·em 
3·• t,liscussi'Lv no Senado, rela.th·a·mt>ll~ :i. in· 
ter,·euQii.o do ·governo uos negocias de. Ser
gipe. -· 

Quer . sa.ber si ess!l lJrojecto já veiu :·l Ca.
ma.ra. porque esse projecto trat:~ de !'Ol\'er :1. · 
quest:io.que tanto tem pertul'bã.do a paz pu
oll.m no ~u Estado. 

JX•1: i•so, pl'iva. il. Uniiio de auxiliar ·as ·~:::str:i..:.las 
de iotere ... ~é !oro.L · . _ . · . · ·' . 
· .A lei regill:i.do:·;i. das co:.npet..encias ··eXplici· 
tat.ueut~;~ .. decl~.l'a. qu& a União, .precedendo 
aoooi•d() com os Est;tdos interes;o.d~. poderá 
auxiliar estr<ld..'\s que tenh:~m sido decl.l\radus O Sa. P1~ESW&'\TE decla.ra. que es.se pt•oje-
de interesS& nacional pelo Congt·easo e. que não eto ainda nlo foi remcttldo !i• CaroMa.. 
es!{-jam . tainbem, fv..enrlo .parte (lo plano de . Fica a. discussão :ldi:J.tla. pela hora.. . 
viuçii.o geraL. .. : . · Passa.. se :;\ hor:~. destinada u.o expediente. 
~od~rh~ p;ü:ecer:CJstrnnho;· e ~u pre-v:ciii. ~ . · 0 ·sit. 1• SEi:i?.ET.~R.Io Uecla.ra. que ·não ht~.. · 

- obJecçao, que ~u "lesse o..qui·.pedn· ·-umn quau~ . . . - . . . , 
tin. jlara auxilio ú, t~onst1·uc'(fl,o rle uma estra- e.xpe!her~te · = · · . . ... 

-. W. de fert·o~·que e~tã. sendo· relta:pelu E.:;t..ado, · .yeem u- Mes.a. .ll.s scg~mtes 
.mas cu recol'dei que.ua Suissu. dtversos Can

,' tiíe,s,teeril ·,-pe1ido~ q,uotas:::oorno,iiuxitin -W-0·. 
· O~r".l.S"em ·que ·ene5·:·estão empenh:~dos e citei 

aqui •li:versos.CIUlos _eq{ qu'e .a. ·eoarederaçii:o , . . . 
. : HelveUca :tiubà 'dado. a..u:xmõ:ao:i Ca.utues_; ora: . . Declarn:mos que . Vo.tamos oon:tra. o: projecto .. . 
:. de uin ~-01:3: de ~ous teréos, · ora;: de · 30·,. ·n:_ 16 s; dé 1895, e q_ue votariamos. p~lo sub·~:~- .. , , 

~· . 
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stitnti>o do Sr. Artbut" Rios. si não fie:~~ · C."lr•albo e Sott:t.a e JMe ,\ot..'l!s:to Vieira. ou 
pr~ju•lic.~o pel:l. appro>a~ão do projeeto. com quem maiores , ·antagens ofi.!r~er, a 

S:tl:~ t\r~ sei'siies, li •1c outubro de 1895. - oonstruc.,..~o. uso e_goso ~e ?m mtna.lf~n·eo 
L ul; ])0 ,11·;,1 rv.es. - T'en·ne cl:: A(n·ll:•. que, pa.rtmdo _d:lS t~medt3.Ç<t•es d:l. est:~~'?de 

~ . . "' . So.popembc.. vo. tcrm•oar lla pont.'\ d;L Ribetra.. 
Decl:n•o que, ~~ e~tt•e>se presente po-r occa· Ilha do Governador · l>em a.•sim o estabeleci· 

sião d:~:_ \'ot:v.~1? nominal do projecto n .. 16 B. nt~>nto do c:i.et. doC(I..~. molhes tle ~troc.'lç.."io. 
d~ I 895. Yobma. a f:~1•or do mesmo pro.)ecto e al'rnazens e rua.is installa~ties ncces..o:::u·ias •)na. 
bem <t;'Sim a. ta,·m· d:Ls emendas <\o. _a nesmo o set·vi{:o cornpteto •.la c:~.rgo. e <los('arga. ê !le
;OITerectdas J,Jeln Sr. Thomaz Ca.,·a.lcaml . posito do moretldot·i:~s · o cntrepo~to po.t'!l. o. 

S1Ll:J. élns $essões. 14 de autubro <ie 1895.- Alfnntlcga de Juiz de Fõra. 
E >·ict) Co~lho . 

Vão a imprimir as seguintes 

N. 16 C - IS95 

§ l. • No contL'a<:to o g~werno estipul:l.rá. 
milmciosameute as obras a. executar, nos 
tcrruos do5 requerimentos a.pres<tntaclo!S ao 
Gongr~sso. lJcm como os pt•azos para comeco 
e terminac;ito dos estudos e tr:l.balho::: de 
execu~i.o. multas. ele.. a.doptunüo to~os os 
Tcelhoramentos inu·oc1uzidos em inst;:Jlo.~-ões 
eongenercs. 

§ :?. • • Os eonct>soion:t.rios se obrig-arão :1. 
rnuntar um-posoo de soccorros m:u-:timos
pro;oido do pl'.ssoal b:~bililado e das emb:l.rc:>.
\".Õe> e apparelhos :tperfe\çoodos par-.1. o ser· 
viço de salvação dentro do porto do Rio de 
I:~.neiro. 

· R.u71lc-;t!o final dt1 projecJo n. 1.r. B. elo cor
reu ti: tttUl?~ ?"e di.!:pC~t$fJ. rrs l:Xilj encio., r<!
g••lam.m!cv·e.•. ~nclt~•:-ec a de r:ttfl~-•: J>""'' ,, 
·~;~ r..t.- :cNl u no nnno de 1896 a tM.los os 
alt'l>w os da E JcObl ?.Iilila;· dutr:. C't.r.TJitui 
rle.<liy(IJ/t).< fHJr molit:os de dEsc~"?lina, pelo 
«cto de 18 dt: ma;·ço rl-o corrente aano. 

§ 3.• No eontraeto serão consignados os 
oau~ e fa.•ores ~eraes referentes ã. viação 

O CO~~re..;:so Nacional resoll'e : rerrea. menos prt viiE'giO de zona. garr..ntia. de 
.'\l't. 1. • Fic~m cllí'penõ.~.da.s as exi~eacias j uros e sub'"~n~ii.o kilomelriCL\; se coosign~rá 

regubment:l.res. inclushe a tie · "a.g:tS. :pa.ra tam~em o dn·etto de cobrn.r ta:tas n~ caes. 
a. ma.wicula.. no :~c no vindouro. ile "todos os Slll'l'l.ndo de _base as do cnntl'a.ctO. elo e;aes de 
nlurnnos da E~cola i\íilít<tr desla OJplta.l. des- Snnto,, o~n;;a.ndo·se ~s . ~ouce~s,ooartos a?S 
l b :v!o.; no corrente anno "OQr motivoo d" o.~n< tnencwoodos norelel'l<tocontractoquanto 
discip!in~ . flando sem efi'eito ã. baixa. do ser: ã. pre:staçii.o de ~en·i<:v e beu\ ~sim autod· 
YkO dMJ tiP.lt'!s que se apr-:>senmren1 às :mto- sa~iio par.~ con~tntc...-lo ue ho~pe<_lnria. de im· 
x•idn.des m ilit:~res, P<~ra t:l.l lirn. -. mtgrantes e ouu-:~.s clependencl:l.S JUlgadas ne· 

P · . ,. 1 . - cessarias pelo governo do l·:stado liC Minas . 
. u:~., rap 10 llntco. S~r~ cancell:Jtias nos mc>diante prêvJo acc.:ordo com v 01~mo Es· 

aS$ent:L!llP.ntos dos offi;-mes e pNças. a que t:tdo 
se rP.fere a pr0$eote lei. as no_u~.;; 3hi lançadas -
pc.·· f(or('a ..lo a.cto •!e lS de março de 189:>. § 4." O t.r:1fe.a:e> no ramal Feri feito excln· 

Art. 2." Revogam-se as disllOSiçües ern sh•:t.mente pela 'Estrnda de Ferro Ceuu~ü do 
<:ont t·at·io. · · • Brar.il p;m~ todas as mercadorhs de.'itin:ld:l.S 

ou JH·oc<:dctno:; da. m<lilma C:!tl·:ld:\, me,Jia.nte 
o p11ga.mcnto ele uma t.'l.xa por tonelh~da.·kilo· 
metrv, que nuuea seni. superior ti. co.1cul:.v1a 
para. n Centr~>.l 1lo Bro.zil. 

S:t.!:t dn.s commissões. 14 <:le otltuht•o de 1895 
- P<m, .. J,o:; )foniCilt:!Jro. pr~idente.- J. A. 
Nciva. 

N. 83 C - l l>93 

Jleclart(o {i.fW.l rlo pr(!jecto n. 8.} B , ele !893, 
g u.4: ' tttt!or!sa o P<Hler Exectdi<CO a · co;l
!rae!ar a cn,ltl1'11Cçüo rl,_c um T<Zmnl fcrreo 
c.W. W aet<o dé Sapopeinõa. á ll/111. áo Go. 
"'-"itlat.lor 

O Congresso Naeion.-.1 res~l'"e: 
. .-\l't. 1.• Fica. o Poder :Execuú.vo·:tutorisado 
~ .comracta.r com o engenheiro Ayrcs Pompeu . · 

Art. 2.· O prato da. conees:íto ~erú. JlOr 4.7 
annos. contados da dat:.L 110 <:ontracto: findo 
este pr:uo, reYert<·rilo p~ra a. Uuíão todas a.s 
obras em perfeito ~St:ldO tle oonserva.l,"d.o. :::em 
direito a. inrlemn ls:~çã.o a.l;ru ma.t·eservando-se 
o direito de resgatar as mes01a.s obras deutro 
tlaqu<:lle )>~o • • · 

Ar_t. 2.• Ficam rel'OS~'las as d is~ções 
em·contt'3riO. _ - · · 

S:üa dRS eommissõcs. H de outubro de . 
1~-t. - Paranl1os Jfomc:mgn - F. Li,;UI 
Dt~cn-:c • 
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N. 153 R-1895 l Gvraes, Rio Gr~.nde do Sul, Bahia, Pernam
buco c Pn•á õel'iio mais 2:000Sil00. 

Jl;:;h;c~·,<o pa;·a .']" disws.~c7o ria emenda da Crr- Os ]ui~e,; secoionu.es dos ·outros estados 
,wra dos De)ltttados r•ú )it·ojecto do S'cnr:do terão mais l :000$000. 
,, _ 1;)3, do cw1·ente ann», 9~1'} ;·e(/t~~ a t1·es Csjnize.;: substitutos t erii.o mais. !:0()0$000. 
i! I O-" e·' o pra;o c.'t"belecido 110 pal'afJI'aJ;ho Og ,Procurauores s~cciono.es teri'ío ·mais 
t!.,ÚCú rio arl. SO t!r.t lei;-!, 3!5. rlc 20 d~ja- I :OOO;::;OÜ'J. 
;•ó··o do tS9f! pc:.;·a dumr•7c das :ncumputi· Os offieio.os de justiça. terão 1 "/o da co-
/li/idwhs dep;âd"s "o J'ej'crido m·:ogo brança diL di>irlo. •.te tira, alem das custas do 

regirnento de 2 de ;;etembro de 189-1. e po
E;;;~;;d(' ria C1:mw·,, dos Dr.Jlt!!ados ú iWOpo- dew'o accumular os wrgut; de cu;:.ti,•uos e d~ 

si~'<iO dD Sc;-<aM H. 135, de 1895 POl'ICiras. · 

O a1•t. 2". substitua-se pelo seguinte: . 
Art. 2.• Fic<1 revogada a lei n. 28, de 8 d.e 

j3Dfál'O de [F\92. 

Sala das commissões. 14 de outub1·o de 
1895.-Y. d.: Jfelto.-F. Tole;~rina.-Sebas
li<Zo de LaceJ·J.,>.-C. do ~11unii, _-'Th~Mo.do 
(l•: Bi'ito.-.~Icdciros e :l.ib~!Qt!cl·quç . 

Slllt1. da~ commissôes. 11 elo ou t.ubro ele 1895. -v. dt: Meltc.-J[nh::;'(>S n A/l;uq••.ei'11'C.- Projecto do SenG,dO n. 159. de 1805, 1'Cla.tivo 
F. l'uf~><t, .. o.-S;,ú((#irJo rlc La.c·cnlt<.-Lui• <\ ,-en.:.:im~mtos dos memhros do S1tpremo 
JJomingHc.~.-'I'l1ca:o,.:o d~ Bl'ito. Tribu.n<tl Federal e outros funccionar ios. 

l'1·op;uir,úo r}o Senado .1t. 1.'35, de 189i5 

O Congt·osso Nacional decreta: 
Ar·;. 1." Fica. redl~zido i tres mez(~S o prazo 

· ·e;;r,;tbelecido no~p~;·<t~·Tapho uni co do at-t. 30 
th~ lei n. 35. de 26 de j:mdro dt' 1S!l2. pn.ra 
dul';tdio •las incorr:pnt1bilidadcs definidas no 
rc1érido ai'ti:ro. 

;\ rt. 2." Flca re"'ogado o a.rt. :3·' da lei 
11. 28. de S de janeiro de 1892. 
~\n. 3." RaYogam-~o as disposiçi:lcs em con

ir·:trio. 
Se :lado Fetlera.l, 7 de :tgosto de lts~l;; .

Jin;uJal Vic~o-.·i;,o Pcn;i1·a, presid,•ntt!.-loiio 
Bm·balho Uc:h•ia C.tt•alc~:m:i. 1• sccretnrio.
Jordrim. d'O. Ca~tmda. 2" SI1Cretario.-G!(.;Iat·o 
R<r:fr(t1'd, 3" secl'etario.-.Joaqtl;m Jose Paes 
da SilM s,.,.,.,~;rto, -1" ,;ecJ·etario. 

N. 15~ C- it-95 

R,:,l-Jcçrio ]10l'fl a 3" discrrs~c7o da .;me.,.r!a ria 
(.inH•11'f.! dos Deput<tdos (tO p!'O.iCt•'u rJ.o Se
wulo i! • 15U. do cói'l'ent~ a;• ;Új; f[l.t" alte·r·a t t 

tah::l b.t elo a1·t. 38 rio d•:crct'o n . 848, de 11 
de: OMt?dlt'IJ de 1.8UO. ace1·escenclo ·rrw.:s 500S 
ao -vencimento mens(T~ (los m.c ,;l.b!'tJs dn Su~ 
JWCi i1.o Tribwwl F.:d~ral e 30 "/o aos .. de. 
wntprcqados da sccn:t a:·ür. !to mesmo t.-ibuna·" 

. . ' l 
Emendas da Camara dos Dermt.ados ao projecto 

do. Senado n. 169, de -1895 

Accrescente-se : 
siió t 'l.ú1bém o,ugmenta.llos os _;.encimentos 

dos ,j1üzes ' seccionaes;.,seus . substitutos.eproo 
cu :radúl'es seecionaes, do modo seg-uinte: 

Os ,juize; · seccioua1:1:s do'Distl'icto Feueral, 
·estados. do Rio. de Janeiro, S . Paulo, Minas 

O Congre~so Naeional deel'eta : 
Al'L l." F1ca alterr.tla a t alJella do ar;; . 33 

élo decreto n. 848, de ll de outubro d.e lS90. 
r.ccresceüdo ~mais 500$ ao vencimento ·mensal· 
:J.os membros elo Supremo Tribunal Federal-e ~ 
:30 "/, nos do~ empro~o.dos d(l. SCCl'eta:d o. do 
mesmo tribunaL 

Par:tg-r apho unico. O~ membros do Supre-. 
mo Tribunal Federal, que !orem aposentados 
antes de baver deccorr id.o o .per iodo de lO 
annos de exercício, após á promulgaç:ão da 
presente lei. não goza.riío. pa~. (l, aposenta.
dorht, d::t.s V;l.nt~:l;ens da nova tabel\a. . 

Art. 2.• RevÕgil.m-~e as disposiç,ões em 
contr:nio. 

Senado Federa!. 12 de agosto de 1S95.
h·7o P ed 1·o Br.l(o r! Vieira, vice-pl'e;,idente, 
servindo de presidenie. - Joahi,;t ci'O. Ca
:w"l", sernndo de 1•• >ecret:J.rio . - G l.~SLa L'O 
RicJ,(wrl. servin1.lo de 2" secre!<u•io.- Joaqtlim 
Jo~c Pr;{~s ~la S ik n .'!ai·me,Ho, ~ervi ndo de.3'' 
secretario.-.Dt<lili,•gos Vicente GoHçt!lres d<: 
Sou;a., servindo de 4' secretario ~ 

N. 206 A- 189.'5 

R,:dacriio fi•w! do 1,r~i(·cto 11 . 206,rl a col'J"enttJ 
ant~-o. c} Ue au!~;n·;:.~a o l)odc~ .. E::t:<:czJtrto a (~ b;~ ir 

.,,.o co;·i ·<:»te e:c~rci.c i" ao Jliaisterio elas. Re
lacoc~ Ex<eril)r~s o crr:t.l-i:u sttf!ple><t•;;, ta;·. de 
tD:;'jOO$ .á -t:erba n . 1. do {l t· t; S• da lei 
;~, 2Gü, de 2;1 dç dezembro <ÍIJ :t8!J-t ~ 

O Congresso NaCionll.lresolve: 

·• Ar ti~ o uniC07 .E' o Poder: Executivo uuto
risil.di)~a;· abrir· no corrente .exercido ·:lo· Mi~ 
n isterio. · dM Relaç,ües Exteriores o cr edito sup
plementar de W:500:~ ti: verba n .l do~ art. •3·' •· 
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.1.'1. lei n. 20ii. de 24 de dez~mln·o de 1894 ;j \'ão a. imprimir os ,;.:guiQUn 
re'·o:;aj:l$ as disposiç~ em cout:-;\rio. 1 , I'Al\Ect:l~&'l 

Sa.la das cvmm iSS<'e>. 14 de outubro r\e 1 
150~.- P~rtmho$ lllauce.u>gro . - F. Lima! N. 8S- 1895 
Dwn·~e. · 

· lnde{rrP O Tl!l)liCI"i~He.- IQ .;,i/ ([I!C 0 (~,:r:i:ltJ TC
! filr'"""o t(() e.rerci:o Arl:on!() )Jíoria de Sr.u;a 
! pe:lc lJHC a .~ua .-e(<rrma ,;,ja rorl~ic~l't.ula no 
j Jln.-u, de tapitr1o _. 

R~tlacçr:ZO (i;taf. tlo tn·oj1df) ll. :20!i. rio COI"- 1. A eommissiío de Jll:li'Í ilha. e ~Uel'l11 : t<mdo 
n;1 t~ m:.,o. 'I''C <ll! :úY;~u:, Po1/c>· E..-~cuti~o HtUoia~lo cuirla.do::n.meute" rcqu~rimenr.•) em 
"n!J;·ir "'' lli.•ist~r;"o t/11 li•riHst,·ia. V;·açao 1 qu,·" tenente o·eli•t'mu.Jo Üll ex<:rc:itu An t.vulo 
e 0/JI'(I$ PulJlicr~.<, HO cor·reill•! r:.rr;rcici&, (J í ?llaril.l de Souw. pede õ\U Cúll/:I'Cs • .;u !\acionai 
credito c:I:LJ·no,·dinurio de 0:&13$760. desci- ! que su;~. ref~>:·m:~ seja o o !K•sto do capit.ão, 
;:(leio <10 '1'"'!1"''; elos '"'''i"·o,;, i.•·s~s · ;,,ft~rt.m:c.> 1 vem ;•.pre·!ent.'\~· á Caro ara C'1 >eU pare ·et·. 
á cOilltl~i.~sü() r.-rm;timulora 17·~ ···c•·ip!t!r•zçiill j Em 1;{ de a.bri l de 18!1:3 f~i o petiçi(IOO.!'iO 
do. Soc.1Ct.!«rl e ..J. ,i~•lY,;•u oh C a; tlc. Rio t.lc 

1 

inspcc.:tunado de Sllulle e JUl:.:·~uo wc:apar. 
Janeiro . para o serviço do exercito. pelo qut" pas..<ou 

a.~gre:ado; em 13 cle 11.bril de 1894 foi 

I novamente inspeccionaclo ejulgnJo prornpto, 
O Con;re~50 1\acil>nol resol>e : senofl> eJ~Ià.o <'luuna~o a es~~ CU,\'i!.:ol , un~e foi 
"\1·ti:to unico. E' 0 Podet· ~·;cuti>o ::.uto· · submettJdo_:l. no>:t m~pec~o.o e JUlgado Jnc:t-

rls3tlo à abrit· ao )iinisterio da. Indusr.ria.. ! pa7. a!) de;ulho. . 
Vinção e Obras ?ublic:~s. no a.cwal e,s.ercicio. j ~t..-ut•h>. r:lle. :tggre~'l.do dt'Sde 1;; de abrtl 
o credito e;d.raordin<trio tle 9:8/.3$i60. desti- j t.e IS~? , t'v1 ~r l~O !'elorznado ~epl!ll~t!to. _ 
nado ao l'i's;:atedos compronlisE»s inher"ntes ; As.~1m . nao tem Pl'U~O!!enc•a. a. al.e&~? 
~ commi~ e:x~unioa<iom. da f:S~i 11mr:.tç;io 1 que foz d~ ser o numero u~ dos tenentes 
(la Sociedade Auouyma do Gaz do Rio de Ja- 1 qua_u~o t'ot_l'efo>t·taado e hO:'"'am !4 ~~lf.IS de 
neiro; ao proprio naciou:u Fazenda do A r·i rô. : ~!~'~'o. po1:; o go>emo rHlO J?OI!;a. ~e~~!U' de 
e ao Laboratot·io de Biologiá. já. supJ!t·imit.!o ; ~tormal-o, ce accordo c<?m o. pr1me1ra. ~arte 
pelo decrec.o n . 1.931, de 31 de dezembro j oo § I• ·lo o.~~- O" <b le1 n . 648, de I~ de 
de 1894; rc-roga.das as disposições em con· l agrsto de I So~. . _ . 
trario . Pcnffi _a l'<'tn_mtsSt.o que o roquerl.lll.ento 

, • ·1 de 'I" e ser lnucfcrtdo . ::sala das comm1ssões. 14 de outubro do . •. __ ~ _ 
189!>.- Para.nl1os Monwrr:11ro .- F. L:ma Sal~ u.,~ sessoes, I I ?o outubro _d~ li>Oo.-
D11a1·tt - Gt~brtcl :Sulgadu, pro:wlente.- Oo«llo Altran-

• te~. rclatur.-Cartos Joryc .-Tit.tJiriC.;; Cc.val

N. 210 A - 1895 
ca;rti.-,hJto~>io de Si1u11il·a . 

K. 89-l Sf.IS 
I 

!lcdacçao (irrul rio P'_'lljer.t~ " . 210. do eo~renu: 1 l;o~/i•(crc a 7:e1içrio do capittto ele ltl!lr c guerYet 
OH».'!1 fJ '''' ;rutort~m o }Jotf,_•;· E :n .. JCutu:t> a. I tlra,Juar/.1) 1"e(urultu/,J Atr_!( tl·do C·!Sar"dtt Sil'Oa, 
et/J7'1r "~r•rf llosv.J1Pl•:mc&:al' <le1:?8:82S$í00. 'JYC Jl<Jde melhoro.mc,llo de I'C{orma 
d orrl>n 3:! elo m ·c. 7• ria lei n. 2GG. clr~ 2 -1 
cl•· d.-:t.m!Jr·o de 1S9.f. pa .. ,. occor>·o•· &, •los· 
pc;as GOm o (aiJrico de llWeà as ele nichel c 
ln-o>t=c . 

O Congresoo Nadona t resolve: 

Artigo \mico. E' o Poder Exeet1tivo auto
risado a abrir ao Mioisterio da Fazenda. o 
credito supplemenw.r de 128:828.%00 à verba 

. 32 do tll't. 7• da lei n. 2ô&, de 24 de dezembro 
de I 894, para occorrer á.s despe1.a.s com o ta~ 
brico de moedas de nickel e .bronze; revoga
d~ as di>PQ>i\-ües em cootl':l.rio--.. :~ .. 

Sal& das commissõ~!!. 14 àe oútubro de 
1895.- Pm-anllos Morrtellegro. - · F. ' Lima 
~~~- - . 

Foi presente <i tommissüo de ma;rioh:l e 
g-u~rra. o requerimentv do CtLpitão de mar e 
gucrr" graduado e rtformado Augusto Cesar 
da Silva, c.m que pede melhl>l"n.mento de 
ref~rma. 

Si o peticiooario tivesse sido rerorma.do ar· 
bitrari~mente. seri:~. Justo o seu pedido, mas 
assim nã.9 se deu. 

Foi rerorllJado em -virtude da lei compu!· 
soria e por ter 3ttingido a. ida.d~ liUl i te. 

.Assim, é a. com missão rle parecer que tal 
requerimento seja indeferido. 

Sala das se&ões'; 11 de outubro de 1895.
Galwiel Sal!Jado. presideote.-,111/onio dt Si· 
quct•·a.- Ooidio Aln-aates, relator .- Carla$ 
Joyge.- Thom.a:: Ca~alcanti_ ' 
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~) !!;;;;;-. Pre,..ideonte - Acbn•1.o . so i l'• ci~.cus~io do pro,ia~t~, n. ;!.);:; A. do 1895, 
:~dcnutacla a hora, designD ptu"J. aman'h:i a 1 cúnl<:tindo o dir-aiw il. aposenbdc.ri:t a.o~ 
seguia te ot•dem do clía: i'UJll!CÍIH1:~l'ÍOil du. r~lspe;.;toria Cet ai de ~a.ude 

1• pa.rte :1ti: 2 lj~ lWt';lS ou a.nt~$: dos .P .. rtos <:la C~,pital Federal e3í'•S rlas i.nspe· 
., ,. - l . .. .) 

1 
,.., ctor·Jn.,; ()t~ :;<'!11de úo~ pm-tos do!S est;l<l~~ ~ . 

·~· ~·ISC\\;$(10 ('o l>li•.t0C<O '1_1. ;. li . ( l' ~ t;,.,:;. )'· 1 1 iscu~ã.o o.J,,, pro.iecto n. -~ 19 A. ''e ISS~. 
nut~f1!;;1~1dU o Pod~l' Execu~tV\) a ;Lbl'll' <1.0 I eonced~n'ó ao eng-enheiro J uliào de Oliveira 
;\[l r:._tstf·~-~~ c~a._~~u·;_na:~ '' c~·cd:to suppletne?t·:.•·J· Laro.ille p;h·i!egio J>•.•r i;O a.nnos par:L ,~ con
de • J'>l.•. 9B3.-;,-: .. 0 a~ ruh;Lcg~ QUe meuc. o.~:l ~trn.:c:i.o. mo e gt»O dcllmn e:stradlt o.le fen•o, 
o t:lrt: 4" da, le1 n. :.66. ae --t de dcz.embro de <'Jlll} pari.ino!l) rJ,1 c:irht.!e ;~,. Catalil.o e )l:.\s, nndo 
!S!l-1. ! pelas de úoy;•:.:. Cuy:thfl, Poconé. $. 'Lt:iz •1e 

3· discuf~;fio do IJ!'t•jeéto n. ~18. de 18!15. iCacHt'f>' e iugi\r· JlaYcgan·l \lo r io Guapor.é, 
:t.ntori~a õ'ltlo o Fo:lcr Executi\"O a tl.bt· it· ao 1 ;.m·mine no ~stado f!e ~l:ttto Gr·o.,"So, em pl'lltO 
~l i nistet•io .~ !l. .lu,<tlç-n e i\(-!rOCio~ !o t~: riol'f·s (,

1

. ; imitroph<< com a R.e;ou!llic::a da Bo! iv;a. e ou
cL-edit..:o ~peciat de i6:0ll0:~. paro. p~~;lnu•nto tr,•s ravores rd:t ti.t•lS á Ps~a cónc-e...;s;to: r.:otu 
d.'l.S drs1x·7.as com o ·p~~sóal ·e mateL·iallla Co- r•a:·ecer• rl:t Cormuissful. Especial de \'iaç•"io 
loniu. CO:'Ix-ccio::al dos Oous Rios; Ge!õl.l r!a Repub!ica; 

3" rliscG~siio do prqirct.o n. 21!J. d~ l:S95, , !·• d i:;cu~:ão .!n ;~rojcclo 11. 13Z. tornando 
uuto1-isando o Poder Eo:ec11tivo a. uh rir u crc-~ cxt<'nSi ro :'.,, p;·:lç<~ da. Br'i!:<:\tla Po:icial da 
ilito :'U!'!JlCllr.<':Jl:Lr (}e SI\):OOG$ á ,·erlJ.•. n. ~ (;;~;_>it;tl J1cdr. !:"J.l c o fN'itO dc1 Bombeiro~. que 
uo art. 6" da lei n. -21)6. de :?,t de dezenlul'O se :nm.ilisari•lll d ur<\nte í1 t('ropo •le l'J·aça, 9 
llt. 11>9-l': · . · . · .<Vr~lto de' (]til' g;irom :1'( flr:l(."J.i do e.xt:·'·itv ·.e 
~-· •1 iscus::ão do -p.t·ojceto u. 134 A. de. 1sr14.! a.rntatla, de ;;er-em · reo:olllidas a.o . ,isylo do:s 

au~urba:ulu·o govtmo ;t eon tr"J.Cta.l· r.:om querll i lu v~li•.lv~; · -
md!•O!'<'~ - vantage!:S t;{l"erecel' · o senl;;o d'!l·l l '' cli~·~lls~.o do pro.iccto n. 94, de 16'95 á.u·. 
llD.Y.e:r.tçfto uos po1·to~ de S. Francisco e -·\ma- tori$:tndo o governo :. ro:~nct~r construir· sobre 
raute n~'- !·lo P;1·J•n::t1r~:ln c.o d: .. Tuto:;a, no <.S· 'o 1·:o S. F:-anci~co uma p:>nte . lig;~ndil .Toa
t:tdo uo. Mtu~mltão; . I zeíro, .u~. l'\>.1 hia, à 'Pell\)Un:.~.. em Pd'Qa.m-

1' 1lll!Ct155iío do pi'qi~ci.o n. 101. ê.~ IS05,. lmco ; 
nutori>a.n~lo· o .Poder Executivo n. ' Nwm·ter ;i.j I' discusslo do projeeto n. 8~) A. de ISG5, 
1• c!a.s>e do cxerc::o o tenente retüt·maclo da. I opiuauuo no sentido de t:::i.o ser a.pp!'O\'atlo o 
arma . ~e . ca_vrulari:l. Car!os +ugusto Cog-u~; 

1 
pro:ojecto n. tl9 d~~tP; a:.nn_. r; ne stwsti ~ue pel9 

ColltlllUl\Ç<LO na. · 3• dis<:ussa.Ci •lo 'Pl'O,j>>(;tol que a. e!L.> :tcompanll:J. ;). tttbella F. :t nneX<\ t\ 
n. 141l B. !le 1895, fixando a despe:r.a. do i:\•l ínis- Gon .• oiNcrç{?o ela$ Lé$ elas .-l.lfénvlegM e Jf esa.; 
tcrio da. Justiça. e Ne~ocios Interiores para. /) rJ.c RtJncl"s F'I}Jlcrr=; . . . . 
exereinio de 1896 (I·edll.(-çáo para s~ diro u!!sã.o Di$cm$5.o unic:t. do Jll'r.'>jecto n. 197, de 1894, 
do p~o.ioclo n. 1:!9, de•te ;).nnoj ; relev;~.ndo a prescripção em que incorreu 

1• di$cms:io · rio p'!'C:je<:to n; 00, de ·189~. di vi- O. ?.iaria Jvsepllioa fcitll.l Lima. para. . pcrce· 
. diudo o ter·ritorio da R~puhl ica em oito cir- ber o meio-soldo a que tem direito. 

cumscriPQiies. em t!ada nm:. .da.c; qu;~~ crêa.l' 2• p(l.r(e à:s 2 l/Z horas ou a.nle.'>: 
um l.lnnco para. auxiliãr o;; industr·ias a:;ri-
<.'Ola.. 11a~tot>il e ci>nnexM, conforme o regimen! Continuac:."í<> da dl~cu>sãi.i uníca r:ln p:~.recer 
que a.dopta ; . 1 n. 178 B, dr.>- J$95. sobre as emendas ot!ere-

lliscus~o nniro do pr~jccto n. :200. •'e JS9:'5,! cidas e.m 2" tlis:;us:;ão ao orç.nmP.nto ~a. -;:-!:~.~.:io; 
autorisnndo o Poder E.-.:~c11tivo a cçmceder ao 1 Di$c~!>ão unia~~ ·~o proj~o n: 220. de 1_895. 
Dr. H•mriq ne Antr~n ·. tl :.t ·Mt\tta: e '.i\lí>UQuer- ~ áutorísantl•' o Poder· Executivo -a· cr.mceder-ao 
que. ~s;.isr,ente de diniea da 'Faculdade de offici<~.l tio Contencioso Jo Thesouro Fcrl<>ml. 
Medicina •'a Bahia, ecis mezes de licen(:u.. Arthur Vicil-a Peixoto, .um iono de licen.;;a 
com o respe-~ti>o o:·clona.do, pnra· trato.r de l com orden:t.do · · 
snn S<lode onde lbe conçíel'; I DiseuSSL1o unicaclo·pNJjocto n. l30, de 1895, · 

Continua.çã.o da. s~ discu~são do projeeto I concedtudo a D. R\i~U dt\ Conb;\ (l Silva., 
n. 133 B', dc 1893. eom Jl!ll'ecl!!' sob n. l 33 B'. viuv;t do tenente do ~xercito Alli·edo Silva. 
classific-'lindo em qitatro cll\~ses ·as repartições morto em defesa.-<líl- Republic.1. n<t tornada..da · .. 
. federa.es e uniformi,;ando os ve~<ciinent.os dos •

1 

ilha. df.l .MccanguP~ no dJa. 21 de .dezembro .. de 
respectívos i'uncciona.rio5; · 1 8~3. a pr:nsü.•J :\anual de 1:.200$000; 

3" rliscú.."Sã.o do projecto n. 134 B. ele 1804. . 3'• tliscus;ã.o do projecto n : 1.53 \, ue ~ 895, . . : : 
·II.Utorisando · o . goveruo a contl-actal· com 

1

1·eduiindo a. tres mezes o :prazo est..~1?8Ieci<!_o · 
Q'\1-0m .mel~o~e~~va.ntt\gellS oíi~recel' o setviço no .. p<\r .• g:rapho.uruco .. do .ar.c ... 30 da le• n.: ~3?, .·: . , 
d~. uma.:-viagem· mensn.t na 'linha dc·na:vegn.:: 

1

.dC 26 rle jauéiro·de . ~~~.- -·parn dul·aç-lio ~ dag·., · :
ç:to entre os portos -de Cor-um bâ, S: Lu ir. ~e ·incomp.>ti bilidades· definidas no • efeJ•i.'io .ar
Caceres, Mil'àuda e Aquic.hl.uwa, no estMo de tigo e revoga a. lei n ~ 28,-de 8 de janeiro ·de.. · · · 
.Ma.t to Gr<JSSO ; -- · . · :, - · :.. 189.2 ; · · .. : -=--·, ... 

CAma." .. v. 'il . . 42 
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2• !li~Cll~~i.o r lo projecto n . 14.0 A. ele 189.>, 
autoris:m4o o go,·erno a. contit·m:J.r nc pri
meiro p:>sto do C...'\:el-eito todll-3 xs pr-o ~•LS com
m!>siona!,l!U n~se posto alê 3 de noYcrubro 
de 1894 ; 

1• discus;iio do projecto n. 193. de 1895. 
u:utori;:::mdo o Poder Execu<i'o:. t•efo•·mar os 
estat.uto> da E~cola. Polytechnic:• do Rio 'le 
Janeh·o de a.ccon.!o com o !Jrojecw f,.),·mu!adc 
pela ~·espccti n1. congregnÇ:âo em 11 de maio 
ue~te n.nno, com ·:J.~ :·e;i t·i~çõcs que indica. : 
e a. nomear eii'ecth·oo. independente de con..: 
Cül'..:o. no~ term~ t!o :trt. 31R do dec•·eto 
n . 1.159. de :~de de1.embro o.le 1~2. os l<'n tes 
subst!tmos que na l'Cfcrida ~cul:~ exe:·cem 
intet·inamen te o lllngisterio )la mais de I O 
anuos, ~Rl interrupç•io ••lgurna : 

1• t!l~ms:.o do prO}('CtO n. 189. de 1895. 
-organisando o estado·ma'or do l'>xet-eitn. n. 
lntee<!enciaGeralda GuelT~. ed;\.omras pro-
vjdencias; · · 

2• discus>ão do pl'<>jedo n . 39 A, de lSQõ, 
detsr:ninando ~ condições de reacqnisiç:io 
dos c!ireítos de cld:::!ão bra.zi!ciro. 0010 1·oto 
~m s~pmado elo Sr. ~I:~rtins Co::: ta. Junil'r; 

Cb~ Lob:~.to. Luir. Dei.$i. Fortes Jun
quelr:L I.;.mounier GO<!ofredo, Pinto da. 
Fuosceo., Oleg-..,li.O M:~.eiel. P:lt'tl.isO Cn va.lconti, 
Paulo Qu<.>h·oz, Bueno de .-\ndrada. Padua 
Sa.lles, Ilei·nlcncgildo de ~fot·aes , Alv(ll: de 
Castro. o,·itlio :\brant..'S, Urba.no de GOUYCin, 
Brazilio d.t Luz. Lauro ?.füller, Pa.ula Ramos, 
Frauci~co Tolentino. Fonseca. Guimarães, :Mar
ç-al ES(olJ::~r. An;;eJo Pinheil·o, Vietorino Mon· 
teit·o. Aureliano Barbosa. Pinto da Rocha, 
Vespasiano rle Albuquerque e Cassiano do 
Nnscímellto. 

Ab1-e-se :1. sessão. 
E' lido e posta. em <i.iscussiio a. o.eta. 

O Sr-. Hermencgii<lo de ~!o
t.·::-oe~ - Sr. presidente. llontem não co;:n
po.rcci ~~ ~c~Stio por incommodos do .a.ude ; 
no emtnuto. Yejo lloje. uo discurso proferido 
pelo Sr. Glicédo, sobre o projccto de re:ul
mi~ão <los a.lumnos da Escola. Militnr, um 
;\p·rte que a mim é att1·ibttido>. e em inteiro 
desacrordo com o meu modo de pensar are
speito dess:1. materia.. 

Continuação tia 3• discussão do _projecto 
n. 96, de 1895, J•egulando o esta.do de ~i tio. E .iil uiio é a primeita. Tez, Sr. presidente, 

que isto a.c.'ontece : Quãndo se discutiu nqui 
Levanta-se a sessão as 4 horas e 20 minu ws o pro;ecto de amnistia, tambem .;e me attri· 

e.a ~!'de . bulu tun a.pa.rte, do mes1no modo~ em des· 
accordo coma minha. opinião. 

Faç..>, portanto, esta. reclamaç-ão, afim de 
ser rectlncado el!se engano. 

120> SESSÃO El\[ 15 Dli OliTI:BP.O· DE JS95 I O SR.. PttESIDE."'TP. - O nobre deputado 
mande a s~a r~cla.ma<-iio por eseripto. _ 

Prcsi•l.:r.cit~ do4 St·s •• tr4ln•r Rios (f• "ice- an~~~~~da. e appro'l'-ada 3. ac!.:l. da sessao 
pr•.:.<:,lcmte).Ro..~.,.; ~üta ("ft?·es:cle;t:c) •• 4.rtltu r • 
Ri!)$ (i' -cicC•]JrC.<irlt:i!!e). 1'1.())11(l; !JctjiiiO Comparecem mais os srs. Costa Azevedo. 
(i• ;$Ccrclal·io) c ,11·1/wr Ilivs (f• ,icc-1w.,si· Thomaz Deltino. Lima Baeury. Fileto Pires, 
dent.:) C.vlo~ de :l\ovaes, B<meclictO Leite, Costa Ro-

dri~ues. Luiz Dorningues, Chl·istino Cruz. 
,\.o melo·dia. proccd•·-se á ch:lma.da, á. qual Anisio •le Abreu . Noguoir:t. Pn.t·n.nnguú.. Fl'~

respon•lcm os St·;;. Ros:t. e Silva. Arthur Rios, del'ico Borges, .Joilo Lopes, Francisco BenL'-
Ta>ar<'S de Lyr;\, Si~ Pl,ixoto, G:Lbriel Salgado. voto. José Bevilaqua.. Tolentino tlc CU.t•..-alllo. 
~la.tta Brtcc:la.r. 1'beOtliDio tle BritO. Bricio l\Int·tin~ Junior, LoureU\'Ú do Sü., Medeiros c 
Filho, Holl:md:~. de Lim:~., Yiveiros. Gust..wo .o\lbuquerqu~. Clemcntino.do Monte, Gou,·eia 
Ve:.-a.s, Etluardo do Berredo. Gon<,!lllo de La::os, Lima, Neiva., Tosta, Aristides de Queiroz, 
T homaz cavalcan ti, Uucfon:;o Lima, Augusto EduiU'do Ramos. Paula. Guimo.t·iies, Vorzno 
Se~cro, Junqueira Ayres. T1•in•l:tde. José Ma- de Abreu. Leovegildo Filgueiras. José I••oa· 
riano. Artbur 0Tiando, G:~.Spa.r Drummond, cio. Tolent!uo dos Santos, Scb~'tíii.o ~n~ul· 
.Coelho Cintra.. Ll!ií: de Andrade, Cornelio da pbo, Ga.ldino ~reto. Anto:uo de S1q1;1etre, 
Fonsec:l., Miguel Pernambuco, Gonc;~Cves Oscar GotlO.f. Ale1ndoGuauaba~ •• \menc:o de 
::Vla.ia. C".rlos Jorge. Araujo Góes, Fernandes l\!a~tOs. Ertco CoeH~o, Euzebto de QueJ!OZ, 
L ima. Roeh:~. Co.v alc.~nti Olvrnpio de cam- Juho Santo~. Sebasuao de Lacerda., l\la.yr•nlt, 
pos, Sãntos Pereiro., .o\ug~sto ·de Freitas, 1\-lil- Ca.m~lin!J-. Gon~lve:; ~:unos, .Ft<Utcisco Ve.i· 
ton, Francisco Sodré Manoel Caett\nO Pal'a- ga. Rtbe•ro de Almetda, Cupertino de· Sl
nhos· ,~Iontenegco, :rorqua.to:~Ioreir~, José· queira., V~ll~cJ.l!.r~s • . ~plilio. Blum, A_l_!lleid~ 
Carlos; Serzedullo Col'rêa., SilYa. Castro, Nilo Torres: i\lartJ_!lS.Costa; ~ereu-a da Costa, ~~· 
Pecanba, Agostinho Vida!, Ernesto Drazi-~ vndavta. Cox·rea e·Franctsco JUencastro. 
Ho, Ba.rr~s Fr~nco Junior. Paulino· de Dei:..am de comparecer. com e.'l.usa partici- · 
.Sour.a Juntor, L1ma. Duarte, Yaz de :Helio, pada, os Srs. Coelho Lisboa, .Alenca.r· Gui-
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marã.es. Enéas Marti::s.Augusto :).ioni.ene:;ro. na poucos tlias que • otou-se :~qui o ,,r~a
Artit::rde Vasconcellos. Torres Portugal.Pedro mento da mari.aha; em que vinham incluid<\S 
Borg-es , Ikl•ecio Monte, Francisco GurgeL as ,·et·bas neces~ia.s pa1·n. o exercício para. 
Cunlt:J. Lima.. Siln• :\!ariz. Chateaubriand. o qud hoje se :pede c.<:Se enorme credito . 
Armiriio Tavat~"'' Marcionilo Lins . .Menezt<S Hoje ;tppa.re~-e um pedido de credito de 
Pmdo, Zama, Diony:>io Cerqueir'a. Flu.vio de 7.f!OO:OOO$. ·e rle~ja:v-a !'er iníormado pela.. 
Araujo, Rodrigues Lima.. :Ma.r-colino 'Mo:n·a. cotnmissiio si nelle incluem-se r1e,:pcz~s em. 
Fran(-a Carvalho. Lins d.e Va.sconce!!os. Fon~ . obNl.~ uo\·a.s. ·por exemplo, si uesw credito. 
seca Pül't.ella. Ponce de Leon , Ur!Jano i\far- 1 est;i incluida a ,.e!·ba. para rnudan{-a. do 
~o:tdes, .-\)meh~a Gomes. Landulp~to de 1·la.::a-l Ar~enal ,;~ Marinha clesta. Co.:pitnt para um. 
tltu~s .. loao Lmz, C:.l.rvaato :vrom•.to. Monteiro · porto pr·oxnDo. 
de fla.rros. J<lã,o Peuiuo, fe:rraz Junior:, Alvaro I Li. 1:1:1. tlias no Jm·;t<tl rlo Comm e>·cio uma. 
Botelho. Leonel Filho. Rodolpllo Abreu. Tbeo-~ noticia em que se dizia que ia se mudar eEte ' 
io:lio de Mag:~.llliie.-:. Matta. .Machado, iYJ.aUool Ars~ual. e que tinba·:>e cncarregtHlo a. com
Fltlgencio. Simolo ·.da. Cunha. Octavhno de missiio hyd!·ographic.-.. de prQ(:eder aos es
Bt·ito. L.lndolpho Cn.etano. Car los das Chagas. 1 ttulos pa.i'll. o esta.belecimento do novo Arse-. 
Lliil<\ rtme. Co$ta Machado, Altt·eclo Ellis. AI· nuL · 
mcida Nog-ueira , Casemiro da. Rocha.. Domin- Es.•a. noticia, a julgar pelos seus de~lhes. 
gue~ de Castro, Di no Bueno. Francisco Gli- pf'la. precl:;ilo de lu t<;rmaçües e indicaçã.o r1e 
ce~·io , · Gnst.:":vo , Godoy ~ A doi p h o Gürdo . . :O.Io· 1 pessoa.l,. pre7i~a ~el' bebida. _em fonte !Sove r~<~.;. 
l'i!ll'll. . da Stlva. Paullno: Ca.rios. Ciucinat o . me11ta.I. e trouxe para rmm a. segumte cm
Bmga. Furtar1o,. X:wier r1o Yalle, Lwz Adol· vida : pois Y<te-so enca.l'l'<?gar a comrnis!:Sào 
pllo, Car;~.cciolo e Appa.ricio '1\Iu.riense . . E sem llydrographita. dos ·'-";n:udos slo :novo Arsenal 
causa. os Srs. Pir e.> Ferrei t a. Pereira . . de quando essu. comrnis>'iio por sua . natureza. 
Lym, Oct..'tvia!lo Loureiro, Geminiano Brazil, tem fuuc;,:ões intcü·.uneme c.lücrentes QU<\ndv. 
Ath<tyde .. Junior, Cleto ... Nune.s, Alber.to .. . Tor· ]OI' sua naturez.,. ell<.~. não e competente p:n'a 
r(!s, Hel:sario de - Som::~.. Ferri'lira. :.Ph•cs. Ar· esse serviço·? · ···· ·· ··· · ·· · ·· '· ·· ,. ... · 

.. thur Torres. Doming.:>s de Mor-.:r.es, Ft~<tncisco .o\. commi:;s.'i.o hy1irogra.phtca, como v. Ex. 
de Ean'<J$, .Costa. ... Junior, YiúiVi\ de }.foraes; sabe, destina-se a estudo ue . lioss;;s costas, a 
Alberto Salles. Mar: ano Ramos. · La.inenhu d~ternii:li\!;1io do r elevo, dos túndos de nosgos: 
Lins e Pedro Moa.c,-r. · · nm·os.e. entretauio. 'a.e-se incumbrir n. esta. 

· • · commissão tim serv.(ço paw. o·qu~.l elia u5.o é 
PRI~fEIRA PARTE DA ORDEjl CO DU: destlna•la oiücialmente. . 

E' annunciado. a 3" uiscussúo do projecto 
n. 2ll, t!e 18~.15. autori~audo o Pod~1· Ex

. ecuth·o a :lbrir ao !\!inisterio da Mn:rinha o 
· Cl'\':lito supplelllent:w de í.OIG:(I\!3~?0 ó.s 
rubt·icas que menci1ma ·o <~t·t . 4" · dil. lei 
n. :!(i(), de 24 de dezembro de 1894. ·· 

O SI:". Rueuo d e i \. .. n<il•õ'l!d=~ 
(pela o,·,lc:m)- Sr . presidente. peço a V. Ex . 
I]Uc mande ler essas r'ubi·ic;J.S u. oue se ret~re 
.., credito peàiuo, a.fim de que a CL<In<u·u. v ote, 
corn pleno conltecimen to, os 7. 000:000$ de 
que tratu o p1·ojecto. . . 

. O Sn.. PREEIDE:\'TE- No p'rójecto IJUe corre 
1rnpr<l>'so em avulses. e que foi dlst.ribuido 
na.. Co.mara., wem mencionadas quaes as ru
br!cas c!o orçamento que :preci~am de <m -

·' gmento de verba. . . . · 
O Sa ... Bwi.ro DE . ·.A,'\:DR~M.::- Nilo r ecebi 

.. o a\·ui.So:; · ,. -. · · : . . · · 
O SR. Pt~rDE..'\'TE _; vou· m:ú1d:r.r sa.tis-

fa~~~ :~~~~.D~ ~~:~A.~.~~·~~:.~ ;r~-~irÍe.nt~~: 
Pedi ·a.: pala.~.· para. c~amar a. . .attenç-..i.o da. 
Camara ... sobre a a.vultada impoi;tancia da. 
quantia de que se. vae votar. . . 

Eu vi por est.'). noticia que. entre otltras 
obr~s que esta commis;i:.o j:\ plan!'jtt, h~ uma 
quo se r,et~ro r. coustruccü.o de. um molhe. 
OrtL, pergunto: está. a commissão _ltydrc· 
gt~~phica. officialmeute habilit<Lda. parn. en
c.u-regur-se do projet:to . dess<t üonstrucçrro ? 
Tem eila. aptidões .para. uma. obra qu<: stt.he 
fõr-.t. dos limi tes do estudo dos offi<:ines .de 
ma.r iuhu ~ Esta commi::sii.o. que r ecebe ven~ . 
cimento, especia.es pa.ru. um serviço t.'linbem 
espeCial e imprescendivel póde desviar-se do 
seu fim pàr:~ enc-arregar-se de um .serviço 
IJ3l':l o qual uUo está ~~pta. ~ · 
: Nilo venho oppot·-me M credito. venho 
apenas fazer esta série d.e perguntas ã com
rni~sã:o que deu parecer para que me informe .. 
si neste credito de í . 000 : 00~ estão inclu ídas 
estas <JbrM, e no C<l.iio de esi.u-em, ·si jã. està 
resolvido que ellas Sl'ja.rn 1eitas pela commis· 
são ~ydrogt'3.phicil.. 

O Sr. Jo:õ~é . C::idos- Sr. presi
dente, ·o : ~1inisrcdo da· ~Ia.rin lla nm nos 
pedir ma.is í . 616 :993.~50 paro Súl!corrcr .\'\'r· 
ba5·ae· quasttodas' u.s. rubrica.f$dO~' orÇamcnto ·-. - ., , .. 
rlo .actual eX:ercicio . q li~ . se acham a.n ebeu;.. . 
tti.das. .. ·. ,, . . · _ .. .. '. 
: A camara -11eve t er notado: o esforço que 
fa.ço em me occúpar de-assu.mptos de rriari~""''';,,,_ 
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uba. tal é. Sr. i'resi·l~nte. a f1or de col"J.~:ão com r~h!~·ã•• à iJo. .Jo c1·uzador T•ajw•:. para 
que exper imento t..1da.s o.s >ez<s que. jlela :1. E1u•mn . at!rn de J'c.~·eber nun•, c:~il.leir:l.il, e 
our•::;a..-ão do c:wgo que :1ctualm'-'ut.a extl:·ço o dc.<:;;o;to t>•Jl'QI!e pa.~s--i em vist.a. das decla
D:l.l·ept·ese,lta\'ã.o n<\cional. me >rjo forçado a. -:-a.çües impertinc·nr.es do S1' . ahnirauW: Eli, 
discutir assu1nptos ua classo :~. que pet"tenci. ziar-io Barho:::~.t1·uz•das :ta nosso oonhec:mcnto 

No cct\·etanto, ago~':l..' Sr. pr,·sidentt. tenho pc•los ~eu:;. int11nos. 
nec~ssida<!e de Yil· :i. ~rihuna •1i>cur.ir este Feli?.:llont.a não pE-rdi o meu tempo c ;;em
p•·o.;ecto. porque ,-ej., qu-· no Senado dou,: pre Ct'O>egni S~'r ou,·ido pelu nobr·e P res[
distinctos almiranrGl', ·'a n .:~.i• ,r comp(.!tencia uenr.e du Retlnb!ic:t. o quetleu en1resulta•ios 
profissional e que .iá foram :O.!inist-ros •los Nt~- 0 c1·uz:•dol' uü.o ir pau~~ :-:u t•op<t como dese· 
godos da l\larinhn. l~n~n ta 111 !':n~. :1u t.orisaJ;t j:t v:t o Sl' _ alm i1-ant.: Elí:<ia.1·io Bc; rbo,;,1.. l~ste 
pn.lo.vrn. pa1·a eriti<~• :· :tetos •ht actuul admi· n::vio s:~.hiu de~tf\ porto h;t oito ôia.-; com 
nistra.;-ão. ferindo justa.ln•·llle os me~ mos de.-;t•no ao •lu. Ba hi<L o.ftm de ser· concl\l:tado 
ponto:: I)Ue pür mim t\)1',:. m tra tados nt>.s~t no Arsennl daql!dle Esto.·'o. r'v i um bom ser· 
Garoara.. · vi\''' · V!nho S<l.tisfo.·:i"~o de dizel-o. qu;, prestei 

Sr . pt·esi:1ente, qun õ> <tlmir:nu.e Co~ ta Aze- :'t terra de V. Ex. (apoiados) t! nã.u lta. tl.e :>el' 
Yedo. que:· o S<'U h"n r.:(}o eo:np:LUIJciro a.lrni- 0 \lltimo. 
rant.e \V:tndenkoll,. :!•'>0.111 n:J. !:'Ua ch1s~e e :10 d • Espc·r ll <'!ll 11eus. St·. p:-esi ente. qu•< esse estranf(ei•·o •1e cl:•ssi : :e<~o~,~i.ü distinct:.'\ pelo d -
>alor de su:t compele;,cia pr:d~iona.l . {.11í<i!o n·, ,-io che~uc a. :;ll.l ,-a•ueuto a.u s~u esuno. 
!iem. 

11110
;01; 0 •• _) P··rque lelizmente o seu commando està. con-

p - b tia·'o a. un1 joven o:";icial. é ,·erdaàe. rna.s 
01s el!!. Sr. pres;l!<>.ote. srro· estes dous n:l\·eg:u1,.1. de mã.co cheia e que nada lt-lll que 

senadores que. n:i;~ poàeu•!t' o·.nter mais o si- in't'E'J·ar aos velhos marinheiros._ (.-lpc>iculos.) 
lencio qu~: propt:.~ilalmente guard~tva-m com 
rela\'li.O a uegocins d3. :::arir.!'la.hoje co !locam- Era. jusw que se dessn que fa zer ao A>'>eD.al 
se a pcstos, abrem :;5 bater ias e romp~m de Mn:·ioha. da Bahi<1.. porque esLe estabeleci· 
,;,-;, f,,gc. con:~~l o ~~,u cullega 0 almiraute ment.• pode ~txecutz.l· C'J:n perfeição qu.1.lquer 
Eliz:ario Barbo~!l.. tralr.tlho da madeil·a; rescr>ando-se (•ntão o 

Assim ê. Sr. l'lr('>idente. que ainda. hontern .-\rseu:\! !!esta C.'\piW p:lra as conslrucções 
no SenaàCJ, o n<Í'•:-e a.!~irantA!C-osra Azevedo tle Cerro ou aço e por cons<>.guinte occup:!.r-se 
desecvol ""'"· com a<·• -rtad;~ pondera('Oes a. C. I I f• m:~.is iuten·sse da cunctusão Jus dous 
critica da escP!!w. co estaleiro e:>tr:•ngdro mouit ... res P~nuw.vuco e -~;a,·anJl,7o. dous ma
pal'a faze:- as r ep:ua.çii"s de que cal'ece 0 ea- gnificos typos tlo n:l.vio moderno de combate 
coura<-ado A.qtti<i<•llu11, hoje \'inte e <Jttatru <1.: ~propriado par:~. operar em tO<lo o esr.uario 
Maio. do P11~tn. c nos rios Uruguay, Param~ e Pa..: 

A Camara. deve 1embra.r-5e do que acon~e- ra~uay-
ceu com as repam~cs do Ríachttef.n. que. Os monitor<'S ilíaranlu:Zo e Pemambuco. Sr-. 
como o Al)•tidt:ba1!, foi construido em estn~cit·o presidente. coustruidos se;;unu0 os plao.os e 

· inglez. sabindo ambos de l.t com os melhores tlirec>ii.u do i!lustrado constructor na>a.l Can· 
typos de na.vios de combato . di•lo Bt'li.Zil. de't'ern reunir todas a.s vanta-

Nada mais natur.LI. Sr. presidente. rlo que. gens·e conui<;iil~~ de co111 bate de um na 'l"iO de 
em caso de neccs~ida.de do reparações o><!t·ias, gue1·ra. :~pel'feko:~.do. · 
serem taes navios entre!!ues :LOS mesmos con- No entl'ct:J.n to. Sr. pt·csidente. ess:~s novas 
Stl'Uctores; além da. .vàntagem pr,Jveuic:nte consll·ucçiies +:stilo p l•l' assiu1 <lizer aba.ndo
do natural intere~se em pr~·Y:u- ;\ excdlencia. nadus. nã.o ol~bntéjá so ter comprado todo 
das sua,; obras. b;weria uma. t,uh-a. a conside- o materi11.l i1c~esa.rio, faltando :tpenas r:~er-
1':1.1·-a vantagem e<.'onomicl•- .' porquanto as se;\ encommenda ua.s machinas. 
peças que careces::em de su!Jstituiçã.o encon- Mas o que quer v .. Ex. que ,e faça si tudo 
trariam naqu~lles est:•leiros modelos e clese- ,• pouco par:~. tapar a bocca dos herdeiros do 
nbos proprios. Os reparos uo Ri.cu;Jw elo em Thesouro. esses Celi.zes intermediarias de oon
um estaleiro fr-.tncez, aliás nota.vel. levaram traclos de Ccl·necimeut.os para a marinha.! 
m<üs de dou;; nnnos, quando podiam ser feitos Sr. llresidente. estou informru!o que a. von-
em poucos Juez<'s!. . . · tado .:e g;l.Stur é tn.l no Minisú-.r io da ~ía-

A experiencia. para nós nã.o serve de cousa riuha.. que ja se i1:.pro>isa. a MCêssidade de 
al~>uma.. _ m:tnda.r compra.t· n;t Europa ttuartei;; vo-

_'taoto isto t! vertlade que se fez sahir.o· !antes de ferro pa.m substituir os que 'foram 
Aq~o<idaban para ir aguardar instrucções n1\S arr:uados por Otcasião do. revolta.. _ 
aguo.s do Tejo~ )sto - é, · seni saber o mi- E' até õnde pód.; chegar o caprlCàõou-a 
nistro a que estaleiro confiaria~ reparos do infelicidade de um ministro malaconselh:uf~· 
navto. - · ·j-- Os IJU&rteis da llha das Cobras fora.m lig~-

A camnra. ainda deve estar lembrada, ramente damnificados, podendo a repara.çaD 
Sr. presidente, d.o que se p~sou entre nós delles custar muito pouco porque parte dos 
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repn!'Os já. foi feita por conta. do ?-Hnisterlo I que esta não podi(l. detxn:r de dizer algu nw:; 
<la. l;~1e1-ra.. I pab:wra.s em re~posta. ás observ().çues de S. Ex. 

!>'i'> de se fazerem quarteis de (P.r·ro é urn acN·c(). do cre<üto que~() discute. 
plan-) ;·r·ep!I.T~l:do v:;m encoml_!l~ndil.:~ _noes- E' certo, Sr. pre:>idcr1k:, que é de Jnuito 
tJ•;W!iWO. :·e-~e. ~l'J!O q~e sa.o "P:PJ~Jail':\S J bom scns? a;Evc!'t.ir o CO?!!'.!'~sso cont~n. n pari
para eu~ord.u• -\~ s.\_J~g-ue:;.~ugas. 'POl J"O q11e_: goso r!~~1rnen. c. a c:.·ed1t0s extranrtlmanos e . 
nó~ :.en:w:; no patz T,JJ•l~o. cal. pedru. ~ pe;sl)al[ supplcmcnt.tr0s e nesta ca.mp<\nha, S. E::c. · 
par-<~. t;tzer os qua.ne1s f(Ue necessH().J·mos. 

1 
m<J.is u r .• a vez. dt•sempenl1ou zelo~t1rnente o 

1_&1 _1•:- t•!dM:) - . .- • . · ~u mandato de repre~entantu Ja. Kaç;Io. 
~ão sera cousa. f<Lcll, Sr. pre~1deme, dner- ~ .,. • .. .. . . 

ec _iàa quan to montn. o tot:ü dos··-J·cd i tos.,.?s1:::.J~;>:· CARr,os - Estou cem a1nml!a 
supplementare.s e extram~linario:;; QU<l t~mos ' cuCtl-"'' felt·4· 
vou,,!r, e que temo.; ainda dt- •ota.r ueskl. '1 O SR.. Jo;\o LoPES - V. E.·c. sabe que ê 
se:<·i<O . ~ysr~>mn. ti(, longos anuos. adaptado pelo 

J•n-ece que ::;ú fomos P.kitos para :~.pp:·oq.r ~ P<lder Execnti•o. em rchl<ii.o ;~...., clilfereutes 
cre <!m~ e augmeut.ar U{'Spezas. (,1poimlns.) verbi•~ o:•çamenr,adas. pedi!· :uenos tio que 

l>..:;so •!izcr co:n or;õulho nos meus l:ll!lsti· ca1·ece, c ·pt·.;\·e~·-:;e no exer::iciodo on;<llll<'tltO 
tu ; t::~e:>, Sr. prc.;i-.!entc. que uii.o teu htl reiw eorn Cl'editus Sl!j_)jl lemeot;ll'~S- (kpoi·alo., .) 
sóm~?nt., criticar. n!!m vota.t• de OOcc;~ c:~na,l:>.: E' assim .. em :-clõ•y:io a. qunsi todas as 
e c; r"~ tenho procurado f<t"I.C'!.'l")l't:Jt• em rle.s- pastas: o che~ do s<>rviçD pe•'e a wrba. que 
pez.;s que nã.o se justifiC<\ill ·Utl. qu<ltlro ;ll'e· t·eput.a ne~e~~~~rio.. o mínb-1;,·o -rc:>pe;:ti\'O corta 
sect~. "''· mc~mo ternpo que busco aug-mcntu.r esS<\ : \"el·ht\, mu!tM vezes '' seu · t~.l:~n te · as f.l!lt~~ tle renda sem su.criticios da$ ch~~~,s ·(C!f'Oial/,li,<), o ThesOUl'(l por· sua. VC7. tambem 
ror. ~:"s fnvor·ecidas. ~·01't:!. e ás vezes. plrcce, ::sem bom exatne das 
T~nho o ma.ior empenho om concorrer pa.rr. c:i!'r-a.s. 

qtot• · o 11a.iz se-liberte tanto qu:l.uto P••S~i ver :\.s$im pe,le-:':c IJ3.1'3. a estm.th tle ferro r.tc. 
· (!l! P,fllmne pezo do defcit. · .... . . . .. . . . 1.500 CDntoE ;. o. secr.;t'l.l'ia. de agricultUl'a diz: 

n.(<C<~ahf·ço que rm um só e:-cew~kin nrro s_ ~ J d•}-se 1.'.200. o Thesnuro po1· SU<I vez indica 
]J·.JdO?tá c:•nseguir tudo. m:1.s c:<r.ou <:On\·encitlo qlle se reduzn. a 81)fJ C•) nro:-; e ás ve?.e,;. a. 

-Qttf. si o, Cama.ra s.<>guir a;; ínlliC.1.C;Õt.:S da. il- C:)mmi;;s.iio tle 0-:.--~ilmento, q~e não t~m inter
lu;'('•' Co;nmi~siío de Orc,~u!lC!lto e :~ppronw es~e ~!ll p:u·r.ccr pr,r,J u!nrh, corta. flOI' su:t 
al ;;::IH:lo elas emenda~ q uc j:~ apreseutei 11:1. ve~. on a. .-·vn~er'a. in>ufl'lcíente c nr•u raro é 
tli,.·iiS$:\o 1lu. rocei t a. ·~e!·tu.rnente no futuro a. collf~tleraç•'v das o; •• ,~;,t!,~s. que consegue 
e..-xr.· rcidn u equili bl·in 0!\-:tmer;tario se1o'1 um ;;;tlvar :1.s d i1Tt.!;.·~ntes Y\H'O<lS irl'Ç().Ill-.:ntal·ius. 
1i<cr,; -t•e:d e d igno dos :~p_p!:ttt~ll;; dest:l .. X:Lç;:.:l <:lr-v:ln''O·:ls ao alga.1·ismo ncc~ario . 
intritn. (Jltti:o·bem.) A Commi:<,iiú ole0t'~lllH~n to e :t.C.·t~nara dos 
C<~n~·~cmo;; todos n.pert:t!' u m pouc•• o com- Sr·s UE'put:'-'!v:> cal'rega.m, en tretant0, c:om ;~ 

<:~·'' c r:ão prejudíc:J.:' o ul:!:n <;el'itl. por ín tet'- culpa da aggri).va;;iin da. de~pe7.:J. puhliro, 
CS>tY de momento. O rn-.tzil :tão pôde ~up- quai!U•) a. c! rl'a de c::t•!<t o: proeuto ~oh~ a!EHU 
lJOrw r po•· 1:H1ito tempo a. lil.cil i•ln<.le com que ri:t proposta ,~o governo. 
sr ;~b :.i<:L •1e seu Ct'-'tl ito. (\JJoütdl)s.) l!:ntiL•> <t .:ommíss;.i.o l; pcrdul;tria. não se 

0 ;•mon to:~.do de 1.'01Dpl'Omis:;o;: e do t.1l Ol'· pl'.~OCC\1 jl~\ d.é t';~zer <!COnom Ía", pouco ~e im
t\e;:-:. ~r. pre5itleiit<l. que si fo>se pos~ivel po•·t;,. que ;~s fln:•n.•:as su1r1~tm. 
Limn:q· neste momento odi<JgnHnmu da~obr·i- E' OIJUe ~e uir. n<\ lingu<\gem !:tcil r_laquelles 
g~ç····:: s contra hida.s pelo Tl1esouro K;tdon<ll .que não obscr\·;un deti•.lamente as co usas 
ne,.teS Ul"tilllOS a.nnos. par11. lOilST.l'i\'r U. \'. 1::L C01110 Se p;lS~::LlO. (ti'Oi<l'tO.<.) · . 
<l ,; C<\llla1·a, estou certo que todos !k<'-I'ÍMO . E:: te ·anno nú~. n;t commissã:o. cle,amos 
us:wHtbr·t~dos deante t!a granrleza e da. üi:-!no. !1luitas das verin1s ütt5 propostas íormutado.s 
dn. iii;\lr;~. (Mn:to /Ji!m.) pelo i!Overno, ma:>, p01·q_ue. em regra. todos 

l.lf::!Jorei-me na i1•ibuna, Sr. presi~ente. o~ scl'viços esta"" m i n~uffici('ntemente uo
ma.is do que pretendia fazer. e a Gt\ffi!i.l'a. çr:<· tados . (:i)ioiados ) E si a commis~ito, nos 
nhou ·com isso porque :!e uma sô vez j usti !1- r!!~pectivos pürecerel<. não o ti v esse demons
qnej o mell· voto contra este credito~· coocra tr;~do evidentemente, a serio de credites que 
l:lai:; dl)us · outros qu e ::;e ~nem a elle na V. Ex. ê obrign.c!o a .::ollo~:Lr const;J.ntemente 
Ql'di!m do dia. de hojo. · · - · - nn o•·dern do dhl, sel'ÍtL o sufllciente po.ra jus-

. - titicat· o procediment•J dtl. commissiio . 

... .. .:~:.: . . ·:: .. ·. 
Tenho ·concluido. -(.Muito bem; rtmito beln.) No crectito. porém, que se discute, niio vejo ' 

occasião .bast_an~- ~~...~u~Püra._ a. <;ri.tiroama.rga . 
que .. "fez o nobre fleputacliY pelo Di:3tricto Fe
deral. porq_ ue exucta~~ter te · e este um da
quel!es. que ··melhor· e lll.ais.amplamente se 

ô ·_sr. ~oão Lopes-sr. presi
~ dente,, o llourarlo deputado pelo Oistril.:t.o 
. Fedel"al:.merece tanta' cOnsideração il:. Camn.ra. 
o ~IICCialm.ente· ã. Commi.ssão de Orçamento, j ustificam. ·- - - · -
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Como V. Ex. >ê. é um cre•.lito a'nJII.:l.do. o 
perl ioo p!!.rn o Minis;,el'io da :\Iarinba. ma.s 
to lo destinado a. supplemenws de rubrica.<; 
es~Ot.'l.(las . i\ ui!:"I>ezas que n:i:o pe!"mittem pre
teric;ilo O~l :l.({i:>.meuto, ~OII!O 3. C~unara bem 
póde 'eri.ficar. 

O SR. Ov1oto AnR.\:-:TE> - ~,[a5 o nolwe re
lator do·0tyamento da. ~larinlta J.::c!ar(lu , em 
segund:1. d :scus:;ii.o. que o orç:t:nento tinh:~ sldv 
improv isu.(lo. i"?.z5.o por que Year-se ago1':t 
pedir este cretlito. 

com a necess~ri::. verln dando em resultado 
que nnnc~ o p:tiz sabe ao certo qu:~-1 é a sua 
,.,!r.lndcit·a :situ~\o, qual a ve:dac!eíra rela.
c;ii.o ® rlesper ... '1. para. a receit-a. (~tpo:.~<!O$.) 

A commissão. pois. coata que, tendo a Ca· 
:na:-a cxa.111inando a l\il\OS'ti!Cm do Sr. Presi
f!,,nte da. Republica. c :1 demonst\':l~ã.o que 
acom;>:mha. o ~eu pu.re•:er sobre o crellito que 
:;e discute. esw. eonccltel·o-lH~ na. fõ:•u1a. do 
pcclido feito pelo Pod~r Exccuti,o. (.liui!o 
b~;,~. , ,,~u !t /J IJ4J,í•.) 

O Sn . .lo:\o LvPt:S-0 que n".o qu<>.l'O e que 
V. I::x. chn.rne de impro,·is:••1o o õ.r:'l.l>:llho rle O ~r. O •ddio .'\.ln::·:n1.tes-O ho:t· 
demonstração reito na ~ccret·tri:t de ~larinha. l'adO !)1'C!8Í11~lltG tln. COnunissão ue (lt'ç:tmeuto 
que $erYíu rle O.'I.SC ao pll'l i!lo de ct•orl.ito. 0;n u.cah.-t de ·1cclarnr ft·anca. e o.b3olur.amente pe
MensN;em :lo Sr. P:·esid~nt2 da. Hepubl!ra. e rante a Cutnar:~. que o:> or\·amcutos não são 
ao 'Pil.l'OCar do. Comuli:>!'ão do O:·çctmen to ~ YcrJa•kiro.:. 

o c)!'C8.i0COW f! v anao J)o'\:"~:tdo. n:lo ffi o ti:l. o SR.J(IÃ() LOT'ES-A ueclal"J.Ç-5.0 não e llOv:t, 
marinha Cl>m.o <le totlos o.: outro~ miní$t.erio;:, e:;tã. no pdt'Ccer da comrnissi\o. 
V. Ex.. sabe que lbram feiw:; ~em propostas 
e c:mlc()(:ioc~-tlos sc•bre wbeH:t que n. com- O SR. 0\'lDIO Alll~A~Tes-~ia.s era justa-
mís~ão pôde obter pat·ticularmem.e ou ur- i~ent.e esu. _dcchil'!l•,;ii.o, que aú~ ?tl~ros que 
ganisou por si. p,.,,,:ado~. } ~~t.'\mos ~qu1 o Orçamento da ~!armna. pt·e-
Sabe~ os. meus iilust:·es _c.-ü~legas com que ~~mo::. que fosse !i!ita .rranca.mem~ â Ca

difficul,la:l!-$ luc\Qtt :\ c:ommr~~ pam con~P-- · 
guir apresentar â. Ca.m:ua. não um tra.ba.!ho Ainda uiio ba muito teml)o. o o:-ador e m:ili 
bom. 1nas um •1-al.talho que $er,·is::etle base alguns m~:rubr<>s desta C.'\ia:l.."":\ t iveram occ:l.
ü.s discussões. ::ião •le dizet• à Camar·-1, provando com datlos 

Port.;m!.O. os crwlit<>S exL:·3.ordinarios do irJ·e:irt."'\"eis. com •!cclar:u:ües officiosas. que 
corrente anuo justifii'.am·sc pi~n:~.meute pela. CJós pedi:nos I}Ue fv$001 tmúdas officialm'!nte. 
maneil·o1. como tíw~m fc:itos o.;; or.:ameuto:; do e que nü.o o ro:·;~u\. th·emos occa.;iã.> de mo
anuo passado. str:w. dizia. que o orr;ameuto não consagra•'a 

a ,·eruade. O Sr .. Tno){.\Z CAY.\T.CAXTI cú. um ::.parte. 
O SR. Jo:\.o LorEs-Si c:tbc :J.!gt:mn CLll?a 

ao Sr. )Iin!stro da. )!a.rinha. os nüln-es d•·pu
ta.(los t•!cm que ser Jog:cus: a. culpa. C;!.Jx:: :~ 
to:lo3 os \outros mit1istros por')ue em todos os 
ministerios ha. Yerh.~ e:xeeditlas. 
. O ~rt. TnonA7. CA YALCAXn- :\"iiv ness:-t. pro
por.;u.v. 

O SR •. JoÃo LOPEs-A commissão não deu-se 
:ünda. ao tr:~balhl) de e::;:amit!o.r ~~ prooorçã.o 
mas a Yerdacle e esta. • ' 

Sr. presidetlte, em relação aos cr~tl i tos 
supplementares e e:xtraot'{ti!lõl.t·ios. pa.r:\ e'\"i
ta.l·os só ternos um rem2dio: ~ ter a Camam 
n. J!•anquerA' e o patriotismo de fazer a ver
dade orça.mer:.ta.ria.. (.-l.poirtdo<.) 

Nós temos serviços org<lnisa.oos, ser• iços 
que nft<> se podem supprimit- nem perturb;tr, 
paro. os quacs temos. nece.~saria.mente que 
votn.r n Terba necessaria. E si da somm~ do 
Orçamento da. Despeza result<tr que a nossa 
receítll. ~ inr~rio!" ás nccaidades qos serviços. 
o remed10 nao e cert..'\mente reduzir a dota
~ o~mentaria; obrjgando,- assim. o expe
dlent.e 1rregu.h.r. mas indisuensavel, dos cre-
di~s supplem~otat'es. -
· ~ão· se póde fazer cquilihrio de or~.amentos 
i~ bico de penna, deixa-se <le.dotn.r servi<:os 

O Sn.. JoÃo LOPES-O relator do Orçamento 
dt~ Marinh:t tt•u b;~lhou com muito csfor\'Q p~n·.~
fazer um bom trabalho. 

0 S~. Ü\"1010 Am::\.,"l'l·:S - ~;\<) diz O COll· 
trnrio; :1p~nn.s e$t;\. allit·m:tndo q1.1e S. Ex. 
t:·ouxe documentos olllcill$OS. que não f: ;r~~!U 
peol idos pela. Cama.l'a, e com elles :u·gumen
tou ; a.o P<~~so quo o Sr. ?;Iini5tl'o da )iarinba 
negara-nos depois QliandQ pcdiamr'S. as rnes
mas inibrmaçücs com o cunho oJllcial. 

E' isto que conrlcmnlll. é isto que censum 
no procedimento do Sr. :Ministro da. :'oiari:lha. 
nii.o por espil'ito de opposiçã.o. porque não· 
tem a honra. de o conltecer ~inão de nome. 
pelo~~~ pas~a.clo bistorico. mas simple:;ruenre 
porr,ue cle.st>ja.va que S. Ex. cumpri~e fiel
mente a. lei vota.da. não ho. muic.o tempo, e 
qne S. Ex. nem da loo:;e quiz cumpl'ir. nem 
siqner quiz ler. ra.zcntll.l com que o Orç.a.
mento da ~farinha subisse a ma.is dous ou 
t~es mil .conto~. e ~indo ho,je pet\ir um cre
drto extt•.tordlD3.l"lO tle ~ete mil e tantos 
contos. 

Ora. si o Orçamento da Marinha fos..<e cum
prido de accordo com a lei n . 24.i, do :mn~ 
passndo. pelo menos esse credito cxtraordi· 
nario teria sido re•.l uzido de sete a quatro 
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mil cootOi>. Jà era um bonito golpe relativ-a-~ que se teem <Ugnado de dispensar-me t1io 
mente a.o pedido que ;\gor-a. se faz. ffenerma :~.tt~n~ü.o, quer pu.ra mim mesmo 
Entrt~ta.nto o l'elator <lo Orç-J.meul;o da Ma.- l'-'I't;ttlo a :J.busal' de tam:1.nba ger.ero::1d~.dc. 

1·inha ni'í.o qniz de modo <1. lgmn que nó5 cvn- .Mn.s. que quer V. Ex.'? Cabe-me sempre 
tinmc~emos na discussrro. e a Cam<l.m. votou tã.o excal:so tempv na tribuna que, 01 ni'í.o ser· 
0 p;J.recer rln. com1nis:;iio: s~m m:J.is am.lyse, ~t. ;>:tltltar pro:·iricocia. de. ao ~e1• surprehe>J.-
1!e;>ois de termos most1-ado, fun·1a•\•).5 ~m a.l- duio pel:\ futalhlade da l1ora. re;:timenta.l. 
,,,! ismo~. qua o Orçamento du. ?rl:~rlnhu. es- ficar-me garantida a. p:"l-lavr .• para a ~~ão 
t•\ ,., .. er:·ado. . st-guinte. 11 esb ]lor;l . .ii esbLria cnTo!lu~clo. 

E' por cs>El motlvo, qae vem dizer á. Ca- sem que aliits tu>~(! prc>tiso o cmpre~o de l-'.nl~'t 
mara qut! não p•'•:le dar o ~eu voto a. este cre· ··~essas nJilut.~ de horracha. çom que a inclus
uito, porquilnt.o o ;'.Iínistro di~ ~Jarinha nã.o tria do P<ll'Ó.. costuma. W ' !'OllutJ" pelo sy~tenm. 
precis:~rw. ddlc t.l•;> eleva~o. si tlv;>~e ..:um- de _pre:;são tleoates imp~;·~mtes. (~i.;o). 
prl..lu nelmeut~ :dt::l n. ~4 , , de l SD'*. I. Ex . me~mo. Sr. pres1detHo, pot! <?: '<l. r\ ar 

1\inguem rna.i.5 pedinrlo :-t p:~1avra. é encer- U:,stcmunho d~ q~_u;. em_, Sl!ssão . !?ter·.ior 
l;:J.la a dbcn~s."to e adiada. a •otaçü.o. oocnpol-mc.. ex~lu::;n .UJ.JCU•C de .t-::>1.1!Ur1!0 

t Ol'Ç'i.Hll\!Or.arl0 1 d.erxn.ndo u. :narg·en!. as c:on~l-
E' annttnch~·!a. :i 3" discussão do projP.cto der-ações polític~õ::< , Cürn que ow outra. sc::~ii.o 

n. 218, de 1805. autori:;a.ndo o Po:ler Ex:- i niciei o meu d!scut~o. 
e':1.;.;;ivu l> al.n·tr ao :Ministerio da. -h:;;tie;a c Cl!eg·ut;:i a~ a no;;:w, Sr . p.;·e~:;id~>nte, que 
?iegocios · Interiores o crodit0 especiat •1e hontem~ quaudo ~ousumi to·!o o tempo em 
io:I)Oú$ pa.l'<t p<tgamer.co tbs despezns cora o jttsti!lca.r a emenda 51lppros:;iv(l.. da vet·ba 
pessoal c m:1tot·i:1.l (la C•.1lonht Conee:;ional destinada ao J,,s!iiL!to Saaita1·io Fcdeí'"al, 
dos Dous Rio:;. V. E.x. acha.va·se ví;;i\:almentc sa.tisf,:it.> :10 

:Kin~nem petiindo a ;>a.l<t'-'ra, é OllC~rrada. ver u •liscus:silo tiio bem encuminbac!:l.. (l~ü,;). 
a, discussão e adiad:J. axotaçi'í.o . Assim, e::-fv~•·-n;e-hE:i em cout.lnua.r a 

E' ;mnunch'l;" a 3' discussiío do Pl'Oj!'cto 
11. 219, de 189;J. autorisando o Poàer Ex
ecutivo r. alirh· o cre!lit o :supplcmeatar de 
SW:OOO$ ú ver!J:l. il. ·1 do n.rr. •. ff> da loi 
·n. 26{), de 24. <le Jezemllro de 1894 . 

::.:-ing-uem pedindo a p:tlnvra, ·ú encarr;\d:t :<. 
discussão e adiarl01 :t YOtw:iío. 

E' annu:lchv.l:\ à 3• d iscu&<:"i.o do prnjecto 
1!. 134 A. llu 1;:394, aul.o [·i~onilo o go,·erno ;\ 
t'Ontra.cb .r com quem melhure$ Ylmta~en::> 
oH'erecer o servir:o uo na"l'e;,:aç:Io dos pot·tos 
de S. Fra.aci:>co e Ama1·aar:;e dr:> rio Parna
hy!n ao <i:• Tutoya, no Estado do l>branllão. 

::\ingU:em pe.lindo :\ Í>al<wra. é encerrada. 
a d:scussão e adiada a vots.çã.o . 

Entra em l" discuss;1o o pt·ojecto n. 101 . de 
ISD5. autori~ando o Podct' executivo ar·eve~·
te? il. I" ela$~ do exercito o tenente reliw
mado rla arma de c;.tv••Uaria C<l.J:·los Augusto 
Cog-oy . 

Ninguern pedindo a palavril., é encerrada. a 
discu~ão e tvliada. a votaçãr:> . 

E' annunciada. a continu:\l)ãÕ <ta. :i• discus
são do pr'Ojecto li. 149 B, de lS%, fl:ta.ndo a 
de.;peza do Ministerio r13. Justiça e Ne.c:ocio;g 

· lotcx·iores para. o exercício rle r::::gc (Reclacçiio 
· para. . 3" dtsc:us~ão ~o projecto u . 149, deste 

anno) . · 
- . . -. .. . _: .. -- - ~· ··-· .. 

·o --sr .. ·cás:p:nr D::.·ummoud 
- Sr . p1•esídente; a discussão do ,Ofçamento 
da · Justiça .. e Nego~ios :Interiores · ja .se vae 
tornando ·um fatlario, quer para. os colleg:is, 

agr1Hbl-o, r estl'iogiw.lo-mc ;:;. j usti.tlc:nr as 
eU\en<Jas. 

E, j:i que t enho-me · occnpado u! timn.mente : 
de ;~~sumpto:: l'OI'~:r-enoos á hygiene publiC;J. .•• 

U)r Sr:.. DEPUTADo - E cum nroflciencia 
atl;nirwveL -

O SP.. (h!:.'l'An D1:mnm:->r>. . . psrmitta 
V. Ex. que desta. Lrilnum t>Sir anht• qtw o · 
>\clU<1l ~liabü'O lia Justic;;\ o 1\ogocio~ late
l'ioms consinta. q u~. Lll!rantCJ s·~u est:l.ti\o m i
aisteriid so commno o ma!ol' attonw.do po:>
si \'OI à. s:\udo du um povo ! 

Alludo á fmv.lnr,~o da um l:t7.a.ruto em Ta
lllllnúare no Est;u!o do Pot·n:tmbucv. 

O SR. Jo,;:t C.m.Los - Mu ito bem: . 
O Sa. GAsrA.r: DRmDIO:iD - JiL a i.m

PI't)llSa. desta ca~:~it.1.l , bem como a tlo .::neu 
EsL'tdo. e..~pe~ia.lmenta o .lo;·:wt do Reciji:. 
<.'01\cuitua.tlu o iusus~•ito or·g;i.o de -publicl•.lade 
toem cla.m:tdo cont ra. o lt.t.tvnt..1.do. E Il!:'ste 
momento. s(\ia-me permittido saii~mtal' um 
dos ,jornaes mais i mp •rtunt~.JS pola solicitt1de 
o zulo coJU que ac:ha.-e:o sempre n:~ estac-J.da a . 
dorenu~r os i11tel'esses gemes. sem outra pre- . 
occupação a nã.o ;;er o beneficio pnblico. 
AllnJo :~ N oticia. €\m cuja::; c.:>Lumu,ls t!.l'.lill 
srdo publicados tantos artigos · til'mad•)S. J.lelo 
Dr, C\1-r·l)lioo DautlS. ,, : . · 
' \I:.u.' voz - E' um-.-pseudcnyrno. . 
. ·o. s~: G~~~~\n.· DRmrno~D· - ·Tt\niõ ráõtiior~ .. -· 
porque quom escreve com tanta pl"Oficien
cia.. não· lleYeri<L. velar.se col!'l . . um pseudo~ · · 
Jlymo. · · · 
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Como quer que sej.l, o assumpt.o tem sido :naritlma da Republica ·com o estrangeiro. 
nleat<: o bt•ilhamissim<l.mout.e discutido por (--tp,cr:c.~.) 
es.•c distincw polmni.>ta.. ~~~ intuito de obvio.l-as. o Congres:;o armou 

A(!UÍ me;mo. Sl·. prcsiolonto. o primeiro l' gOVOnlO renero.l ua faculdade de rund:r.r 
brad•' ele al:wm:\ p:n·tiu do UfiS50 llom·a.r'o rn:•is quouo E.5t.Lçúcs identica.s. distribuídas 
cult~~g;\, dist\':ct? •·ei::·os~!!~antt• olu !~;o ~e Ja.- 1 pel,•::; I::~t:l. . ios uu i'<n-ú .. t'crn..,;õJ!,!lco, 13al;ia e 
nei•·o .. .:! :-1'. J••Sl~ r~,rtos CllJ:t CllilliJC•encl<L em Hatto-(>•·c•s•o. 
no•rucio dest.1. 01\l~rn é ~eralmentc. roce- ll~s>a f.Lo :nlrln.·1oo ~()VOl'no passo. a. utilisar-sc 
nllocilla. ~ promptilicando-se desde logo. n. fund~r um 

s~í b"'m·. que a esculha uo lo•cal l'vi provi- I:Ll';LI·et" em Pern•unl>uco, sea,1o Tamauda.re 
deuci:• t._,m:\ll•• ao t..::upú u•) :;(>\'el·w> do m:t- " !Mal dc.:~ignat.lo. 
l'ecb:d Floo.·h\rto Poi:xot.-:1. Po:>tel'iorrn~tlte c melhor avisado o go,er-

t:;so. por~m. niíorli•ninue n.re>P•'n;;n.hilid~Hlo no mwlou ne re~oluçüo. nome:tn•lo "Jm<~ com
tio actual :'lliu istru <ln. .l ustiç::1 c ~egocius In- nais-:"io. ~om post<Hle yn·otlssiolNPS. um me
terio:-.ls, QltC, pel'il;.l.IUi.lUCi\110 •'Vlllt• e, e de- lliCú C dOU>' officinQ:S de.. !0:\t'i!lha.:-', incumbida 
Yenc.lo conh· cet• hom ~) lo~.:<l! de IJ Uê se ~r:lt:\. de vi;;itar o .l:::!tatlv-Je Pet·Jla.mhuéõ, ontle de
podc;ria o de,·~ria. me;.m.J td-·> ! .. i:<l:\do e$<·o · vet·i;). c<cvll~t!l' locitl ~rop~·iauo ú. fund().çã.o 
lhendn um outro. tio la.?;u·ot.l. :._; 

(~ :·:-l. F : ~;::tt~ \ r,;: LYP.A-Qn'\l o meio q:.:c I E$Sa commiss:ãn, dl'lX'iS de ici i.:1. a indispen-
o mi:lhm·o •,il!ha. p:~r~. imj)~'•liJ•? j s:w.el .''i$i t:~ e. b!'m assí~. o estudo l'!eces.~m·io 

o SR. vN'l'Ait D:wmro:-;o - :-<iio :~sso . ~~~~-~~~~~ !')~~~e'!·' l' :• re~~?'~o . con~lm~~o por 
deiX<tl' ~l e estl'\tnh:lr a t>e1'!!llilt•L l O me•·•? l"e· •eo,n.n - ~IIJall_do '.1 :Svxonha n.to ~o como 
o mo>mo quc ter~ ll at:i.~cêS:;m· ele-s. Ex. o rn~.h·1t', e. ma1s alllua. <:O:no ~ u_.11co po~to 
pt\l':L J~ignar :1. p:'li!CÍ;lÍO 'f;, ffia!it.là;{•. r!ellOiS j)O.~l~'CI n:tQU<·lle F:l't:t tiO .. :~ fn:J:,::çaO tll) e:ST.a· 
Fern:1ado •\c Noro!l:.:-. c pc"Jr íim ;\inda ·Ta- ~~le~une:' U? qu:~rcnténtwso, que o go..-erno 
maad:tré. t:niM. e.n vtsta. 

Si au m~nos. o a:.:ma! Y.ir;i;;tr'l• tia Jus!.h;a O St:. PEt:EU:.I DE Ln·.A -A commiss;.1o· 
e ~e:gocios lute<·io:·E». coasuman1lo o :~tten- niío ~ín:;a poderes paro e~c.>lher l~L 
tad? t!m ~a. 8ta.ci .. !'~f::tl, ,-i~'lS"~ colho1· o :'r.. G.\SP\:t D;:nnw:--:o - v. Ex. com 
ma;o: l>?_rlC.tClO p:tra :~ U:!".c.o. ~mpr•·nt;nhH:t: tcertezn laboro r. m lam<! nta·;p! equívoco. A 
que IIC•\I'it~ _um t;;:.: .o •:utt,: ::;:~ :,ua u~wr·sno lttllt; uii•) tinha po:letv:õ, <?!'<~ uma outra, pos
t:eSjY.'n~abt l•da(!C . _ _. ki'Ít)r·:. e:<s:~. isto c, :L comrnissiio encarre
, :'lias S!'- ,"''CSl<lel!.~- :_1 tnnclac:all ol~se htz~- ;,':'l•~•~ o!t~ c •ns ~:·ucç-:M•, c que ttpe:r.;Lr tle não 

roto tN·:~. ' u seJ-, ua·• so da.!J)il•~~ ao E~r~L· 0 t~•· po·il:t·e~. e::colltell e$se local, pl'elerindo 
do !'crn•lmhuc,, como ~;·:.-.;:t • hC!al ao:; 1!1T.C- T:un:1nol:n·é a FcrnO.IIlb 1le (\oronh:~. Port:m
l'OS~l~ O\:(HlOnlic?~ ela U:~i:Lo. c1ue ;?\!:·dom ;L:< to. 11iio me perturbo mn.i:;, sew ptimciro in
~e:;pe7.a.:5 que :ui! . ha to::1to com :;cJucth:mte lbnu:11·-~e d:~ que.<tio. 
lim, ClllOO p.assa:·e• :t nCml •tl~i.l';ll'. ()e C•JIIIOt'lllÍdil\iC cO:Il ti )J:\.l'CCe1· daquella 

o Si~- Pf,;RI!:IR..\ llE: L n:.\ o!ú Olltl'Ü ap:u·te. COU:llli:'~ilo. o !;v\"•!tllú !'c>~lcrnl Ot·t.lenou. que 
o ~tt- .lo•Ê C.ltti.O~ _ Nii.n Ira. n :l w•:,rador IIJ;;~e:n cnc~•tudM ~L'õ ubt;ts. Ent;etall:ls, c 

que Jê pl·oful'OlH.:ia i!O porto tle Pet·natul.•ttcu. qu;\n•~o J:'l e:<t<\\':un em a li:~ont.n.mento. ~·i,; que 
c.h~ r<:pcul.e pot• Ol~ l0:1m do go,·e;·no fo•·am ~us· 

O SR. PettElRA n.\ ! .Yi:A d:'L nm :tp:tr tn. l~•tla. , c. o 11ue ê peiot·. sellflo o:·dena.du que o 
o Stt. GA:>I'AR 111:: Ur:Um!O:"IJ- J;\ V'(\jO que l:i.Z:Ll'Cto pas~a~~e a. S('r rundà•lo Clll T:llllO.Il· 

O !IObi'O UOpUt<.uJo. rcp1'0S00ta:ltC do l'er- olarê! 
ua.muuco o c1uc ta.n;;o está a :tp:.Lt'tecel'- Que razvcs >().lios:ts, Qtte mr.tivo;; tlc ortlom 
me. r.erã. qu~:~ d~lõoouer o acto rlo actual supet·ior actuar-J.nl no nnimo do goYerno a. 
.ministro. tts:>im proceder, tlesprozando um local eso:.o-

TantO melhor ; desejo que o faç:l e mo$mo Ih ido pela competeo.eia tio profissionaes e pre
procure razel-o, princip:~.lmentc S•'b o ponte t:·t·iud~ lllll OU&!'O, JlOl' el!e proprio llospre
de ''ist.'l. medico. bygif:nioo. que f o da par- ~ad_o, e1s o que 1g~o:o e nao con~t:l. elo re~a: 
ticular competencia. do collGl,ra ( T;·oca,,,.,c tor10 do :tctunl Ylln iStJ"O da Just•ça. e Negoc1os 
apartes.) · Lntel'iores, oonst:l.ndo :l.penas, que o credito 

•. . _ • d~tinado :1 rund~ do lazareto já. !õe a.ch& 
Ult.-1. "O:t-Ouça.mo"' a.o oudor. quasi esgot.do, sendo que grande parte foi 
O Sa.. GASVAU DltU:InlOI'D - Sendo o la- gasto em con:>equeXlcio. da. hesitação na esco

za.ret.o da Illla Gra.n•le a unica Estação q ua- llio. do local! 
rentooa.ria. que possuem os pm·tos elo Brazil. Como quer que seja., Sr ~ presidente, accen
dossc facto, isto é, de ser a. unica, incontesta- tuo bem. que Tamandaré a.bsolut~mente não 
vehnente. tem resultat1o gra.nd~ embã•-a(,:O:S ofi'erece as precisas condições para fundação 
·ll pcejuizos para a.s l'elações Cl)rnmerci~es o de uma. Estaç;io quarentenal'ia.. · 



Câmara dos Depttados -lmpre$50 em 03rCOI201S 16:01 - Pãgina 8 de 18 

------------------------------~-----~--



camor11 dOt OeP<üdOJ - 1mprosoo om 03.0312015 11t01 -Pagina 9 de 13 

~· 

33S .!X:U.E.S D.-\ CA)L\.R.\ 

No intuito de cvn,cncer a. Ca.ma.ra., eocudv· 
me ua. opiniã.o do ca.pit<i.o de mar e l:(Uerr:t. 
Ol.lheiros d<\ Gra~.1., u:n dos wa.:s i! lustrados 
oiiiciaes ria. :~.rm:lda. br:J.z:ileira.. Pois l.'ll!m . e:n 
uma mcno~rapllia á.cêrca. de T~.mand:u-e. eis 
n este t'est>eitO, o que e.~;,·a\·e aquelle dis
tin.cto e competente o!!icial ({;~ : 
"D~hi se I'Onclne oue :t ro:lior p:nte dos 

va.por~:> esLra.n:;eiros. que nnsega1n e:n nos:;o 
Uttoral. l>Ossuia··lo cala1.lrJ sup::rto;• :\ s~te me· 
tros, nã.o p;iô.c ent l':l.\' no po\·to de Tn.t.n:l.n· 
dn.ré. Si. p.>r q1:a.!l)tu:l' causa .. ti,·cram de 
dem::mda.l-o. de~·r.rlo run!lcw !o1·•t da !~\rl':1.. 
sujei ta r-se a. r.o~r..s as cooseqaenc:ia.s do tempo, 
que ent.lo houver, entre l\$ quMs ha. de 
fi:,:Ul'l\\' mui t;~S YCZCS :l. i:!l;?Oõsibiiid~.de de 
communíc1n-se co:n a. terr.L» 

O S:c GASP.\1~ Dau~.!~!OXD- Devo not.:l.r :i. 
Ol.;n:>..ra.. c:su. op!niiio ~~o S;·. Calheirr)s da. 
Gra~.a tem a dat<~ de 1-1 de tnaio dv coi-:·ente 
~nno e ~~~h:~.-se ex~!·adn. no n. li da llc:âsta 
Jla1·itin1c; Bra;i/dra. 

cont~"a!' ios :'L csc.:llho. de Tamanda.ré p:I.!.'J. la.. 
1.areto ! 

O SR. PenE!!!.\ oE Lntn. - N~se ponto 
\". Ex. tal,ez tenh:1. razão. m.ts ho. opiniões 
(:nt cont:·:t.rio ii. do St·. Culheiros do. Gra\.a . 

O Sa. Josf: C.\Rtos-\". Ex. j:'~ condemnou 
esse laznreto. 

O S1:. PEKC:IRA DE L nu- Nã~ apoiado. 
O Sr.:.. (hsPAR D!Wmio:o;o - Desconheço 

outr;\ qU;L\qnet· .:lpiniito em contt·ario·iL do Sr. 
Ca.lheit-os d:1. Gr:\c;-:1. e si exi:>te porque :\tú 
boj~ o g(lvet•no niio ;~ publ iC<J.. não :~ vulgarisa 
pu.t·a. a~:>im dellmdeL·-se ele b.ntas c tão gea,·~s 
accusa~;.r:es ? ! 

Ti'to alto conceito faço da compet.;.ncia.. •la 
m ustl'l1.Çiio P. <l:~ probidade das opiniões tle tão 
tlistiucto omcial da mn.rmha bl':tz:ileim. que 
a.::;•edito, que ao ser ella contr:l.rlicta. já toria 
Yin1lo « publico fazer :1. dete..::a d:;s :mas asse
Y.•rncres. (.-11>oia,ln.~.) 

:O.Ins. -;>rosigl\:l1:>$. ainda. lo:~.sc:tdos nos c:stu
dos do Sr. Callleiro:; da Gl'a~. 

A~oma.rgumentetno!:.Comosabe a.C:lmara.. O porto de Tam3.ndtU'ê uiio o1l~m~ce iam-
os v:tpor~ d:>. n~al J[ala !>~~tle;a sã.o tio gr;mde I bem condição t.le á.:·ea.. Como sa.Le 3. G;J.Ull).m. 
C3.l'l.do. fazem::. tra. \"eSSl,\ da Em-up:l. ;\() Bl"<\- iu-c<\ é o circulo de :tccâo dt: oue ue\·e di~oor 
zil. sendo_que _P~:o·aambuco ê pon:to de es· o na\",io, qu:tndo ancor-ai.lo 1>-'l.t:a fttz:e:o: :\S p1·e· 
cala.. Ora Jrnsçme:s:a 11ue _um <les~es Ya.po~es cis:ts manobras tlesda que ruoclea. ate q_ue 
""en~ dE: pt'oceueocta. susye1t.1.. oa de ,POílt'l m- su~pcode fe:·ro. · 
~CC!Oll:l.~O- Ao chegar em P~?o~mona: , :~n- Pois bem. ti.o-es~s:t é e.:::sa. ;hoa. no po:·to 
.. es, por~m, de ~õll' U<\ Q\prc~u, _teto ~<e ae- ds Tnma!lda.r~ que o >1ncoradouro não abriga 
!D~n~ttr o .Pono de T<lmauo.are, ;;.fim de simult.ln~amente. mais que tres navios do 
SuJetta::-se a quare~ten,a. . _ iY!•O do Olirnla. do Loyd a.·az:ileii·o. nem mais 

~~nt~~ Je tudo, prttne!l':l. d1fficulda~1e. nao de um cJ,, com:;a·imento do 01"j?esa! 
po11era emt•at· no <lncor'a.douro, po!· 1sso que Quanto ao abrigo ••• 
t em. c.'l.!ado sup:!rior tto que o a.nco:<ti1ouw> , ., , b,. tt ta 1 :-
sappm·t>,! Portanto. ftm\iP.:.wá. fó:·;\ da ba.rr;>.. ! . ~ Sa. Jo~ll: C.\!:'.!.0:,- A u.,o moem n,to 
I la vendo t>om temp:>, afin:\1 de contP.s com· lia. · 
~nuni~<tl.'·Se-h:~. c0m a terra. mas si o tempo O SR. GASPAr. DR.U:'I!)fO~;o... na parte á. 
fvr máo. como efi'ectn:w-se o cLsemb1.1'fJne de somlna.. i.;to é, dos recifes, só exi~te quanuo 
J?:l.S$<\g~iros e :\ r1ese;w~~. das l>ai!'t~ens: Ou I cs:cs recifes se o.cham cobertos o que ~eguudo 
esse ser,·iço ser;\. rca.U~irlo a t!e:Opeito de todo 1 o Sr . G::tlheii'O~ da. Grac-a, só se V<:l'itlc:t :\lloJUS 
O\l então o tt'Msathtn~ico deixa;·á de f:t:r.e1·! terços das mar·e~ l:1 nares. De então e::ro de~~nte 
;:l.lli >l. qu~we11ten::t. p:t;sanr!o a. d<:"m:tnd:-tt' o , 1n1. vnsmte. enc:t:'\lllil·S~ o mtn· e de~a.ppatece 
pwt(l do Rio de .Janeiro, atim de etfecm:\l·:.t :o ;t!Jrigo pO!' lulta de um quebra-mar na· 
ua llh•.1. Gr:l.n•\e ! 1

1 

turaL 
::\aquelle caso. }lergunto cu. po~· conta. de N:1. parte dc:s:tbrigJ.do., só existe :ü•l'igo no 

quem co:-rerão os riscos e as ava.r«ts; n~sse ~e;-ão, n.iuda assim. quanuo nf\.0 sop:·a brisa 
outro que:n se res;>oos tbi!isa.;,'á pelos prejLti· l i.le lr..rgo, sendo que no inve1·no de:;a.pparece 
zos e de.•pezas ::cct·escidas com a. \-i~..ge1n p·lra. 1 de tod·:> o nhri~o qu;;.ndo deseuca.l.leia.rn-se os 
:a quarentena. n<. Ilha. Gt·:1:1óe 1 lnrontesta.,•el· 1 ventos de E SE. 
Ole!~te ? .!.'o':et·no _do. Republica, que se re- I Ult SR. DEPtlT.\.DO-V. Ex . csti~ um nau· 
sponsabJli>:?..ra ou na.o em um ca,so sobr~rre· . tico consumado ! 
ga.nrlo-se de a.Yultadas dQpems. em outro ·1 . 

'tendo 1\e nfl't•ontc.r con:;equencias :>el'igosas O Sr.. ~.\SI'AR D1w~mo:-;o - Obrtgado, 
de recla.ma:_-ões interM<:iouaes nf.o": a1.tendi- : rn<ts de.-o d12:e1· q~e estou a. asgumenta:· co_m 
das : 1 :1.-; IJpiuitjes aut:ll'lsadas ue um dos mats d1s· · . . - , I tincto· e illustrados otnciaes oue llúnr:un a. 

Ul! SR. D<:PUl'A.oo- lsso e u·respondivel - .<:r:aada. nacional, o Sr. Ca.lheil:os da. ümça.. 
O SR •. rost:: C.\RLOS - Ainda. ultimamente· ·(.4.poia,fos .) ' 

ou•i a respeito a. opiniãll d(l Sr.Wanticnkolk I Eu poderia. concluir aqui a.s minhas consi· 
e outros o!ticiaes compete:n~s e-todos foram 1 deraçõcs, pois ellas j:i: bastam paro pro't"al' á · 
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s.aciQd.:t~!e, que Pernambu~o n5:o .v•·esta-se á 1 fa.vor, eu_receilwa qu~ nessa partilha s~ ues
tuw.\a.ç;:.o ele um _laza.:·et.o: quer- seJa .eacarado se :1 p:J.rtlllw. elo Lev.o, POl':J.i.lC os outt'os J::sta
sob o pon ~o de qsr..<J. _hyg-:emco. med.l~o, quer) do-' rio Norte. m~lito nta.íores, ta!yez fossem 
quan:.o a:s coud:çoes iLydrog~·..tplnc:l.S do me!llor a.quiniloo.rics. 
pn1·to. .. l A omP.nch rio meu collcg-a o Sr . Paula Ra-

Pr,r\an.o. o erro do gavê:·no c~m :\ escolha mos, r~lev<trlLlo :~ 1.500 contos ;;, Yel·bn. 
q.u.e L~~ é paltU<lr e ailh!~t mais .,tttendcnúo-:':e par:t esse sen-i(o Ul l~ Estados do No:·;.e 
a derJsu.Jade ú~: vopula~,ii.o._ ao 'lesenvc~lví-\ foi em. P<~t·<:o b~m :.wolhida '[>da comrrü~são, 
mento commercJal, <l~rd:wue;; desenvolvl.das I que. st nao u.dopwu <1. \'erb<\ .t d qual em 
dr;. :ID.X('gi1t,:Õ:;s •le r.:tJ.bow.gem e a ser a.queae tcl:.iÓ o caso, r·onsignou l.200 contos. ' 
1::>t:ll potHo inicbl Jc UJD.~• i.mporta.nte v h- Ü!':l. jú. ;;e vê que nii.o é muito ,le;;tin;.~.l·-se 
le!T()<L • desse;:; L:~ OO eon ,,,JS, ~00 pa1·<• o E;tndo de 

Errtretanto. como impm-me ;i, t;'.l'efa de de· Setgipe. . 
mon,.;r.r·:u• Que l"et•namlo ele Xoronit:1 preencl1e Mas eu ja. fi,·al'ia. sai. i~ feito que a. c"rnmi s~ii:o 
as md!wre~ e as mai:; r1es<:.:<~.nis con•1içües clism·imirw.sse p:;.r·u. o mesmo E~t: :tlo n q_uautí3. 
pa1·:.~ <1.!1! fttnd:u·,-se Ullla Est1.~ii.o qu~.rente- de 1500, como [ie::;:.e:n reluç:ão aos Ests.•Jos do 
uat'J:il., pru;;;ure1 a nor<.\ ordem tle considertL- SuL 
.,,ües. Eu. pois, veaho ainch insisti!· nlo mais 

O Stc .Tosi: CAlti..O.~-).-hs. porque ha.Yenrlo pera.n7.e ~' commíssfto, pot·êm. per<-..ntc_ tt C<\-
um logn.r a.sslm. e8colhe-se Tii.nn.nd<!.l'e '! m~tr••· e _espe~·o que ~;: Lla attender~ a recla.-

. • . . maçüo w.o just<t que acabo de faze!'. 
O ~!t. F;tE?IIYE::\Tl'- P~ço a ~ · Ex. per-~ Em uma ;JUtr'tt emend<t relativa ao :nclho

;;lJssao pat·a lnt.erromp"2' o seu dJscur::o <l.fi;n 1·::-meuto üe portos, eu. pedia que se consi
ne >e pr·vceder t~s V\~taçues.: . ... . I gn3.Ssc_ a. qnanth• de :!0\J:O:JO$ par<~ o porto de 

O SP •• tüSl'.ill DI<mnmxn - De ac.cordo, Am<::JJU, qu<l.ndo e~·a certo •;ué: ''nobre com" 
mt.s wmt;J,nto que V. EL gari).nta.-me :1. p~•-1 mi~são te•tc de :ütender a m:ücos outros 
h v r-a.. a.üm tte pr:os;eguír. __ ... portos qt\e to.l vez !1ii.o t;:;tejo.m n<.~.s cor!dlçl>es 

O SR. Pr.to:SiPEXTE-P.~r:leit::tmente. do porw (la Ara.c;ljü. . . . • 
· T..;dos e:.b~m quanto c chfficü, qn::111to dc~ul.-

F.íca (1, 9-iscu:>sli.o adia.d<.\ peh hora. vort>eido d:lS Y:l.nm.geu~ de um~t boa na.-egaçilo 
é aciüel!!i p:lrto, ·e· qn:tnto nece~>ita ' eJie· do 

SEG':NDA PARTE D:\. ORDE:\i DO DL\ <I'J.Xllio do govemo ~mra. seu m~lboramento. 
~\. honra.d:t commissti.o núo :1ci10u pit1.uSi'l"al 

.... . · •. ~ ·· . _ j u miul!t~ exigencia e, }JOl'«Hno, não acceitou 
;·. :J.nn·.mCJacla a cothmu aç,,o da (h;;cuss;tO a minha emenü:L. Foi i:ljust<J. em seu p1·o· 

tmi<:.<L üo p<ü'•'tel' n . 17<'> B. üc 1895~ SJbl'l~ a; ceder. 
cme:i'las o~et·~cirlas em :!_·• discu~5J.o ao Orça- Apezar di5so, Sr. presidente, eu não perco 
mento ch v HlÇao. aiJ1tla. a esper,~n~<t. nio de~animo •:lf,ant e da 

justiça llesttt C;Lulal'U.. e ac·ré·di.to q11e eila sa-
l![)§:· , GO!IlV~':~:lt Lim::t-Sl'. presi- 1Je1·:.·t <<.t,t.endcr às consi\le:·:wões que j a fiz com 

tlante·. a.pr(,;eut~i ;~ e•te o:·...::Mnenw alglunn,s relação ao E~lauCI ,t~ :5erg-itJe e <to mellio
emü••chs que, s:Jb:11ctti<l:1s á C)n~ ider;~.• ::l.o do. rai:lonto daquelle 'fk'l't.O, oade muitas -vezes 
ncb1·e commlsS:.'to, ti\-,:, o despro.zcl.' Llc ver se act1am <tllCllrad03 vu.purTS scmttml.S e se
que nlo li)ram lll) l' cll.::l. a.:ceiht..:. I rnan~l5. sem podel'arn s:J.llir em couscqueucia 

Kii.o c;;n~uro :t commhsiio pot istc, e possi- do nüo estado d3. bal'l",t. 
vci q_ne ellr. ti ves:>e w.zlie~ furte~ pam e.ssim Acredito que, :;i o go>erno -presto.r este 
!) roc~der· (;erto, por~ll. e que accci tou outrus concm·s:-. muit') :tpr·o--eit:.r~ o meu Estado 
<:.a<t\0!;«~. t!Offi O UWlilU t':l.JUCllW u:tquella barro., tendO 
Um~ das cmor.ths CJ.l<e apresentei trata. do deante de si o actuai capitão do porto, que, 

scr··;i(;,O de col:.>r'.i:~<1.i)fio p~1.ra. Sm•gipe; n~lla p~- ti lho dnqucl:ll. terra. nt.i.o deixar<\. d.~ emp!'Elgm! 
dia. a quamia de 150 ,~ontos a deduzlr-:;;e d:t seus cuidados ;X1.ro. que esses dinheiros tenham 
ve;:IJ;L Lle 00LJ co:ttos (!Ue 'L cumrois;;:lo tíulla proveitO:<a.<tppUca~.iio. 
desti11ado -p:J.ra. esse 8e!•viço nos E~dos U.o A nob;.·e comruisoão foi ~u~tera de mais con-
Ncn·cc. tra minhas en.ten,hts : n:lo sei si encontr~rel o 

em illust-re colleg:t n.pt•es3J1tou urnu. emen- mesmo l'ígor dn. p<Ll' t6 de:>ta Cam:tra; nio é 
clr.~<?.lcvat.ldo.ess~~ v.e.rba lle.f\00 <1, 1.500 eon-~ao m~nns ~e E'$per;tr, üt.l e aju.;;tlça. da ca.usa 
tos. qut>. uefeuu.o. · 
· Na emend:t qn~ ofrereci já. roe s:ltisfazia cnm l.íma outr·:~. emenda. que tl;pl'esen tt' i ·· C. qne 
;1. qu:t. ntia de 15. o cauto;;, deduzida do3 GOO; e lnii.o mc<·.-ceu :1 eo.nsider·:u;ã.o d •. lll.olll.·e C.Oill.· 
mo;trei que sendo o mcm E:.;tado · um Estado m is~ii.o rc:l'l~re-se a um eontmcto 1lo n.n·ega
P~_qu~no,.scmprc dCSIJre:-:s.:lo dos Podere;; Pu- I ç;.io co. I? qual.tuer da~. compauid:ts. qt·t·c··· tizc-;~_e 

' b1~co~, nunca. tendo l'eceb:do . deU~s 0'.· menor ·uma vt,lg<.:m · lU~US'-'1 rlestc po~to _ao da. . \ 1-
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ctoria. e da.lli ao do Al'llca.jú, até o rio São 
Francisco em V i lia Nova. . 

Calculei ser su01cicnto GO:OOO$ pal'a. o con
tracto com a companhia quo ruc::lborcs van
tagens offcrccessc, pot•quanto, apeza.r de 
muito pequena, e;;s·\qunntia. traria. resultados 
incontcstavcis para as vias de communicação 
mormente para, aqucUe Esta.do, pa1-a onde 
não temos uma navegação directa, onde te
mos apenas a oavegnção costei;·a., o que re
ta.rda. mu ito o desenvolvimento dn lavoura. e 
do commercio. 

o governo consumido, desde alguns annos 
grandes sommas, importancia. talvez appli
ca.da. com mais vantagem no proscguimento· 
ria linha ferrea de Paulo Affonso ao Alto Sã<J 
Francisco. 

Eu vou terminar porque não quero occupar 
mais tempo á Camara., não tendo esper:1.nças 
de, como disse, ver a. nobre com missão volt'lr 
atraz em relação ás emendas que apre
sentei, mas em todo o caso, esporo <Linda. que 
esta. Garoara. apeza.r da. impugnação da nobre 
com missão, tenL1a de attender ao direito recla
rna.·1o porque é filho da verdadeira justiça . Portanto, uma. viagem só que seja por mcz, 

llóde tt·a.zcl' gra.nrlcs va.uta.gens ao Estado de 
Se1'gipe, COlHO ao do Espir~to Santo,~ ainda o §i·. Coelho Cint a·a-Sr . pre
tambem a este: pot·to elo R to th: .lanon·o. , sidente, entt·o a contra-gosto neste deo:tte por 

o Stt . LAUR.n Mur,r.llm. _ , . . Ex. póde estar a hora adea.utada e por ver que V. Ex. , 
npresl;!nto.r pl'Cijrcto em seprn·aüo. f<ttigado, a.nhela o rnomento pt•opicio de ret.i

rar-se e gozar a tranquillida.dequoas sessões 
O Stt. GOt;YBA LDIA- Eu :l.Cho que a e o tempo aqui consumido não lhe pcrmiltom. 

apresP;ntação de p1•ojecto especial sel'à inutil, ~ão obstante. tendo api•esentado uma serie 
poi·que a. commissão tet•á. pat'n. :c·ejeital- o as de emendas ao Or~amonto da Viação ot·a em 
mesma.; ;:azões quo teve para re,ioital' a discussão, j ulgo de meu dever vir dizer a.l
emf·UIIa. c demais é ~tu·to o tempo que nos gum~ p·1.lavras em justificação das Jdéas 
r e.<;ta p:nn conl.at• com a su11. passagem. nellns contid:1s e que classificarei em tres 

A outm emenda., quo a com dissão nã~ classes: umas tendentes a auxiliar a colUinis· 
aeceitou, ê supprcssivn do quantia e200:000$. são e a Camarn. no sentido de minornr os cn· 
clestinada. aos tr.11Ja.lho.> do Alto S. Ft•ancisco. , ca.t•uos 1\o Thesouro, fn.cilitando os meios de 

A nobre Ctlmrnissüo entendctt não_acceita.r cor~r clespeza.s inuteis, p:u·a a.pplicar p..1.rte 
esta emenda., •tpezar• de ser sn ppr<>sstva. dessas verbas, assim cconomisadas. a outros 

_1\ão farei. questão 1lisso. porqu~ tambem : serviços de magno in te~~ publico que 
n~w tenho mtot·osse em dosorgamsar ser- tanto reclamam a protecção do Congresso. e a. 
''tços . acçào constante e a.c&iva. d:~ mão pod.ero . .;a do 

Si a apresentei foi em ~nsequ_cnci:t. de al_- Poder Executivo. figurando ainda ontl'e es
guma.c; t•ecl~ma.çue." , qU!l-"1 quec;:a:;_. de dt· t.1s a.<> que mandam supprimil· despezas quo 
versos negoctantes do Batxo S: Franctsco,_ que parecem de todo inuteis, entre as quaes sobl'e· 
mwegam tambem para. o Al~ S. Francisco, sabem, em primeiro Jogar as tendentes á. co
em suas ba.rcas,enc~J_!ltl'and~ a.Jn gran~es em- Ionis~.ã.o, especialmente naquellas vei'ba'l a.p
baraç~ ~a na.vcga.çao, devrrlo a caprichos dit plicadas a serviços inteiramente estaduaes 
comm1ssao . . e que não devem absolutamente figurar 

Ets um f;_t.cto, por exemplo, que fOI narrado no Ot•ça,menio da lles:)e7-a do Ministerlo da 
e que a. ~omm~ssão não pode deixar de tomar Viação. ' 
em coustder·a.ç,<w. . Refiro-me á verba ele 135:000$ pa.ra uma 

Encalhando uma tla.~ iJal:ca.s que S';lbl_a por hospeda.1·ia. em Pinheiros, que propuz á illus
um dos cannes, o dono do !I~ e os ma ts mt~r- tre com mis.c;üo a suppl'essâo, mas que infeJiz. 
essaúos em des~ncal llal-a ttveram ele servtr: mente ella. acha que o.inda não 6 tempo tle 
se de alguns tr·aba.lhadores que pertencem a começar a economisar. 
com missão de melhoramentos . _ . _ 

Desencalhad11 a bMca, um dos empregn,dos . O SR. ;on._o LoPES-A, co~1m~~a~ o que acha 
do. commissão agastou-se com o dono della., e e 9u~ na? .~e. po~em. (:~soxgamsM n?m S~lP· 
emloga.r· ue uesobstruil· 0 canal paril. facilitar p11m1r _se. vtços po1 sunples emendas OI~a
a subida da. barca, obs&rui-o, impedindo a. montarias · 
continuação da viagem ue mo.is b<wcas por O SR. CoELHo CilliTRA-A llospede.ria. de 
aquelle calli\L Pinheiros pes:\ no orçamento justamente por 

Eu o.pt•esentci a emend<\ suppressiva espe- prestar serviços a.o seu pessoal e sob1·ecarre· 
raudo que a. cornmissão. melhor informada, ga.r o Tbesouro com o onus tlo funccionalismo 
nos trouxesso dados que pudessem convencer· injustificavel. 

: nos da utilidade tlaquella. com missão de me- Qna.nllo em épocas anteriores era flagella· 
'lhor·amentos ; e permitta Deus que no anno da. a Ga.pital ào iroperio por epidemias, o go· 
vindouro a. commissão, melhor inl\>rmada.. verno de então tomava. medidas de occasiü.o. 
possa esclarecer á Camara rlas vantagens dos fll.zendo a internação, e essa. despeza era !e
trabalhos daquella. commissão, onde aliás tem vada. á verbade-Soccorros publicas- e, como 



SESSÃO E:\i 15 DE OUTUBRO DE 1895 341 

medida de nature1 .. 1. toda eventual, não figu
ravam repartições permanentes simplesmente 
para acommoda.r em pregados, cuja. perma.nen
cia se pretflnde ora justificar com a eventuali
dade de uma. epidemia que forçasse o governo 
a internar os immigrantes. 

0 SR . RiBEIRO DE AL~JE!DA-A b.'slaçii.o de 
Pinheiros é entreposto da immigração para 
S. Paulo e Minas. 

Si é esse o pt>nsamento da illustre commis
são, nada impede a acceitação da st>guinte 
redacção, o que teria ainda a vantagem de re
duzira. verba de 600 contos (lê) : 

«Ao n. 4-Supprima-se a verba. 135:0008-
Hospedaria. de Pi nheiros-J'e(\ija-se a consi
gnação de GOO:OO~ p:w;,~. auxilio á. colonisação 
nosestados do not·tc, assim :-600:000$ pM'a 
auxilio ás fund::ções de nucleo.~ coloniaes nos 
Estados do Norte-; este auxilio se to1·na1'à. etfe-

0 Sn . CoELHO CINTRA- A imrnigra~~uo de ctivo logo que os E:>tados tenham demarcados 
S. Paulo vae em l'(lgt'<\ pelo porto de Santos, os perímetros d9s torras destinadas a taes 
sendo feita por uma ou outr:t raríssima ex- nuclcos. 
ce1)ção pelo Rio de Ja.neit·o, c a prova V. Ex. s R s 1 1 ~ 4 d t b d 

N
Óde encontr:1l-a nos rE>latorios e estatísticas · \.. - :~. a l i\9 sessoes, e se em ro e 

!895 .-Coellto ('i,ltJ·a.<> a rep~ rtiçilo com potente. 
Quando aprescnt.t'\ esta emenda tive em O SR. LAURO MuLum-Assim V . Ex . en

vista a suppressii.o .~essa dcspeza inutil, pro- tr(Lva no serviço intet•no dos Estados . (2')·o
cumndo distritmir n quof.a que no orç;unento cam.·se a]Jcwtes.) 
se inclue, para. auxiliai' n. colonisaçiio dos Esta- o Srt. CoELHo CJXTRA-Está. V. Ex. euga
dos do Norte; mas infelizmente, a. cont.innar w.tdo. Desrle cpc· o~ Esta<los tt•atassem de acl
redigidn. co2no es_tá a emenda dn com~issii?, querir e deularc<t l' terras pa.ra seus nucleos, 
tal conc."ssao sertt um eugo:lo <' tendera um- visto eomo esses :!::st:~uos do Nol'tc, ern sua ge
camente a flgumr no orça!neoto sem 9u<> ll'1~ 1ueralit!t"1.<!e, nf:o ~-·oS:\UOm tet'r<tS devolutas, 
só real desta verba S(J dcstmo ao ~crvJ•iO q ne I mostravam-se inbilitarlos a iniciar a coloni
se pr.etende. O .a.pa.rtt· que hn. poltco dava um s~ão pelfl. fonlinc;lin desses nucleos, que .se
dos 11lustres ,.eputados, most;·a clarament-e riam outros tantos centt·os attractorcs de Im
que isto é o que, em gyria. parl1.1.mentar, se mig,·antes . 
chama um ~m_brnlh~Q . . _ Ora. deStle que c:;s-:~ Bstados ~ouv~~n as-

A commtSS<~o. nao acr.etts.nd<' a rednccao sim i:ticia.c!.o st>n:: tt·n.balhos, tertam tltrmto aos 
par<L os au;-:ilios qu.e CO!lsig~ no seu,.,.proje- auxilio:-; d·\ Uni:\o e ~c prepat•avam p~t·a. lo· 
cto. pede so para a. tmmJg;•:•ça<• •los J!;Sta.do.<~ caiba r o;:; immigraH;.es; o assim se entarw.m 
do S~tl 750 contos, rep:u·tidamente entt·e esses novGS des;astt't>S da colonisação do Nol'te . 
tres Esta.o!os. e, comu c.mgodo, consign;l. pam A n5.o s~~ ill'Ocedel' com esse ct•iterio e mui
os~ Est;~os do ~or~ 1200 cunto.~ . Essa. verba. ta cledicae<Io na. solu<".ão (\e ·se mago o proble
nao t~l'<~ applic.'\Ç<to; basta ler a. emenda. da. ma, wr-se-ha c:>ntribuido para o mallogro 
C<?mmts~ao pa.~a. se .ter a prova.I1C'ste assert0. ctes.-;a.s tentativa:.: <'m pura perda dos cofres 
Dtz a commtssao (t·) : publicos. (Trn<;a r~l-.<c rtpattcs.) 

« Pr(IC'Urllndo attcn•Jer ás mol!ificaçõcs que _Já tive o?casião de diz~r qne, Esta~~s ha.· 
lhe parecem acceilaveis, a commissiio altera vm que tuthaiJt necess1da~e 110 n.ux1ho do 
o seu primitivo tratm.lho e offerece em sub- go,~<'rn? J)a.t'a tratn.r exclus1vamente da. co
stituiçii.o ils l'cferidns cml•ru.ln.s, de n . 10 a 11, !onHr:ç~o pelo •y~t"!l1a do rvteamc.nto .das 
a segn~nte: terrn1< publicas comn pequeno~ Pl'OPl'leta.J'lO.C> ; 

, • .. • . , . , , · •. 1 . . •. , ent.1·etttnto que outros hn via quo rec_r.lna~ 
. « Dvpn1~ das ~~~ tavra.s-Sc'n.'çr,:s_' · rver~os- a irnmigl'nóio, n~i.o nn.1·a esiabelecer o lmmt

dJga-se: ::>0:000!) pa.ra a colornsuçn.o n:1.e!~1ml gra,nto como IH'<'I'l'i(üa.rio mais sim como ele
de Matt.o G~~osso, 200:000$, ,como :1UX!lto a mento de t rn.balhl' como me1·o trab(~lhador 
c~da l.tm_ do~ .c.st~dü~ d~ ljal'ana, ::>an i a Cal.l'J;1.- rural. ' . 
l'ma o l~to ~:·a~110 Cl'.? ~ul , pn.r~.a ~o~onts~çao p 01• consequen•;ia ~reio que cstnrá. S. Ex. 
e~ro~éa, I . ,0~.000$, como atlxtllo 11a1 (~ ct colo- ~ convencido de qne nn.o conru ndo uma cousa 
wtsaçno em·opca nos Estados. elo ~;Vo1·te, se>~do com a outr·a· não qut·ro absolutamente que 
metculc Jlm:a ,p~ssaF.ens d~ tm tHtffí·a;lte.s c~-~- 1 ,c;e uuiformise goncmlís:J.ndo _o serviço de co
tract<~d?s 'fi!JlOs , e(e1 zdos E.,trulos e mct~>rle p,, 1 rt lonisaçü.o, mesmo porq uo sorul. 1:sto em nosso 
{mtdt~çe~o e tllaHutençt1o dos nucleos colomaes». paiz um erro. 

Si a Mmmissão em seu alto criterio acon- Julgar que um systema de c~toniS<'l.<'ã_o 
selha tnmbem que o governo rescinda os ada.ptwel a S. Paulo, possa convu~ ao Esr>}· 
contractos de introducção de immigrantes rito &1.nto, Santa Catha.rina, Parana ou RIO 
como nc.<;ta clausul3. aconselha MS Estarlos a Gra.nrle, é desconhecer esse serviço em no~so 
que façam os seus contractos de immigração paiz . E' um serviço que deve ficar a. cargo 
por conta do Tbesouro Publico? exclusivo da. economia agricoh\ rle cada Es-

E' o quo se deprehende da autoriS<'l.ção con- tado . O gspirito Santo, que é um Estado que 
ferida por esta clausula. (T;·ocam-sc a1xn-tes . ) I póde servir de modelo aos Estados do Norte, 
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m<>smo porque seu clima. approxima.-se mais 
dos daquella. região. luctou com graves 
obstaculos. c sua colonisação só pro.,"''ediu 
quando se desenvolveram ~eus nuc!eos, que 
foram o mesmo incentivo á vinda de novos 
immigrantes. 

Si temos esse exe111plo no Espirito Santo, e 
justo que procuremos experimental-o nos Es
tados do NOJ'te, porque esseii Es~vlos não po
dem competir com nenhum dos Esta.dos 110 
Sul em immt~l'acão, porque nada teem até 
l10je t>rep..·wndo . O illustre relator tl<\ com
missão. s i não rnuda.r· de parecei', póde desr1 e 
já contar com o fracasso completo das medi
das que propõe . 

0 Sn. . BUE~O DE ANDRADA. - A minha 
emenda. solvia iJetn a questão . 

O Sa. CoEr.no ClNTt{A-Antcs a emenda do 

suppressã.o e não quiz acceitar a emenda dar 
bancada pe•·na.mbucana, mandando restabe
lecer esta. verba. 

As razões que S. Ex. dá não mo parecem 
acr.eitaveis, po•·quanto esta consignação feita. 
n o Est..1.do de Pernambuco. para a ex-eolonia 
Isa.bel, era apenas a consignação da verba
colonisação - muito parca, que o Congresso 
distribuiu ao Norte, quando distribuiu aos 
Estados do Sul avultadas sommas po.ra esse 
serYiço. (Apoiados.) ' 

Não podemos, portanto, concordi\l' com 
S. Ex:. neste ponto, e, ainda que com grande 
pesftr, teremos do votaT' contra a com missão, 
procurando por todo;; os meios fazer vingar 
esta just<\ rned id:l, tão neccssn.ria. ao desen
volvimento duquellc estabelecimento colonial. 

O Sn.. JoX.o LOI'ES-Colonial-estadua l. 
nobre •1eputado por s. Paulo, porque é o rc- O SR . CoELHO CINTRA- Parece-me que to
sumo d:J.s i<l<\as que ht•vhLillOS aqui mo..nife.<>- dos os estabelecimentos c0loniaes (lfl. União 
tado :'!.respeito do assnmpto e que estão cou- ;:iio estaduaes e por isso o ap:trte de meu no-
substanci;alas na emenrTa que 3-presentei. bre amigo não altera a questão . 

Não direi que o illu;;tre relator foi clesapie- Tambem não foi justa a commissã.o não 
darlo com IL bancad1:t. de Pern:~mbuco; porque acct•itantl(> a emenda que apre>entil.mos re
S. Ex. cerleu na parte ·!e ·vit:l.l interesse para fer·ente ao n . li , e uma cmrnda de simples 
0 nosso l~st.ndo, ~i bem que deixou consignada t·edacç:ã.o, e que não traz a ugmento de des
urna. amtnçn que es-pm•o não hei de ver r<>a- pezas (lê) : 
lisa.r-se. S. Ex. prornetteu rever em 3" dis- «Ao n . 11- Estr<Vla Central do Pernam
cus>ão ess(l. omenda; ma.; que não Sl.'ja. i.>So buco- Substitua-se:-e :mpprimida a desti
um meio de illuoiir comple;.amente as dit:po- nuda a estudos e prt~jectos do Al::.gôas de 
sições que S. Ex. a.cceitou ~m retar;w o.o Baixo a Villn Br!hL-p··lo 5<-\g-uinte-e sendo 
p01·to de Pernambuco; tae.s S<ío os nosso.s '!os estudos e reYisãodo tra<,:ado de Victoria. a. 
votos. Bonito e Villa Bella. feitos sem augmento de 

As palavra.s que o illul'tr~ t•elator proferiu ver bas, nos lel'mos da ta.bella. 
em commi~ão e? q~e det~oa esrripto no seu s. R. - Sala das sessões, 4 de setemhro de 
p.1.recer ~uo a .)ustTflc~ç;.to da c~enrla qu~ l895.-Ue:lei1·os e Albt•querl)tw-.illigucl Pn·
apresentc•_. Pnr _conse,nunte, ;ne . d;spensnrN nnm.b1!cn. _ Perci,·11 de L 1; 1·a.- Con elio ela 
de n,esta tl H>r.u~sa.o an.~ ly

1
sa.•· a Justt~a da. _e&n~a Fonseca. - Jl[fo·c:o,1itio Lins. -Lu i: (lc ;Lt

de I ernam l>nco, peam:,o a constgnuc:-õ:!-0 c e 1 clrade.-Coelíw Cinlra . » 
verba, p1u·a m••lhoramentos do porto, que dia . 
a dbt f'st;'t se ob~~l·uindo, com p:ra.w.le prqjui:w Comprohende V. Ex:.. que:.. sendo UJ!W· s1m· 
dos iut,rcsscs <lo r~stado, que são os proprios ples emendo. c_le _!'ed:~~çao , m~o ha r:1.~ao P<tr<\ 
da União. ( :lzloiarlo.~ .) que a COtn!Ul~SllO n_no qtrell'lt <tcceltal-;-a'... e 

Para sor ag••ad;wel a S . Ex. e aos ,~igno:~ ba~t.a ler a J USt!Il.c~tm~ c~m quo n.,comm.~~sao 
comp:mhon·os que me escutam. passarei a ar:onselha a r elelç,{_o dossa CJ!tOJV a pa1 a so 
t1•ato.r de outras c•menda><, a vet· se a."sim ver qu3-nta r azao tlllhamos .nos apr~?sentan
consigo q m· S. Ex. 11ão sHjn. Uío <1el<apic<l;:;.clo do-a (l.:) : 
com o IIYSLemA. de coloniMJ.ção, iniciado no « c) l imitar provisoriamente os prolonga-
nosso .t<:~t:vlo e quo t .. m <!:ldo l'ructos os mais mentos . 
esplcndente>s Qll<' é possivel imaginar. de co- Quanto á terceil':l. pnrece evitknte a sua 
lonisaçã.o feit L C'Orn or·.phãos. e ct('svalii'os que, convenienciA., um•• vez que nr~o ha t'ecursos 
si não fos~e a.q uelle nucleo colonial, estariam para constr·uir o co,.;tco.r convoni<:nt.emente, 
bojo entregues ú. vag:~bund ~geme a outros succedendo, como já ficou dito, que a con
mistcr<'S a que a inl:mcia. desvalida costuma •

1 

st!·ucc:.ão íaz-se vaga.t•osamente,o que a torna 
entrf'gál·-se. (Apoiados.) mais cara. e o trafego vive prt'juuicado-á 

Pa.ra esta colonia, S1•. presidente, que todos falta de recursos. 
os P arlameni.os <lo impcrio, desde 1858 até I Não parece mais acert.arlo, emquanto per
hoje, teem consignado a pequena V<'rba. de dure a admini5.traçã.o otncial, limitar os pro-
20 contos p·• ra m:\nutenção e melhoramento lonf,ramentos, ainda que provisoriamente, de 
desse estabelecimento, S. Ex., concordando 1 modo a ir empregando maiores verbas no me
com a proposta do Poder Executivo, propoz a ' lhoramento da pàrte trafegada Y » 
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A e!'ta interrogação do illustre relator re
spondemos, não: porque l'endo esses estudos 
feitos dentro das verbas consignadas no Ol'ça
mento, seriam novos subsitlios .~carta. choro
graphica do Estit.do e habilitorià o governo a 
resolver ~obre o prolongamento dess.1.s estra
das baseado em estudos correctos. 

Supponha. V. Ex. que estas despezas devem 
correr por conta. das companhias ou empre.
zas. 

Sendo a.ssim, e~s·t verba é levada. á conta. 
das despezas do trnfego ou do custc!iO. Or;l.. 
todos esles contractos CQm o govemo s;J:o por 
27 d. e$terlinos; para facilitav a a1·gumenta
ção, supponha V • .Ex. que uma estrada. 
rende 500 co o tos, isto ó. exactllmente uquillo 
que é pre~iso para o custeio e par:l a ga
rantia. de jmGs; Jna.s. si desses 500 contos 
tit·at·mos 25 contos. por exemplo, para. tisca
lisaç<io, esses ~5 contes que entl'ttr<tlll para o 
Thesouro d,~sfalc<wam a. renda l iquida de sorte 
fJ Ue o govemo, que recebe 25 contos em moe
da pu.pel, tem de pag'8.1' o triplo, ao ct~mbio 
actual, â companhia! (Apa?·tcs.) 

E desde qtle C$tes estudos seja.m feitos sem 
augmenr.o de deklpP.r.as, 11ão comprehendo 
como o honratlo re!a1or da commissão entende 
que esta emenda pótle tr:<zer augmer.to de 
onns . O pessoal é o mesmo da uirectoria e da 
administr:~ção tla estrnda.; os engenheiro~. 
qnan.lo permittir o serviço da estrada, po
derão set· destuc:J.<Ios Jlll.l':t. esse trabalho e a.s
sim lucr<tl'I.Í. a. UnW.o, tendo conhecilJlento to
pog-r:Lphico e chorographico de dilfel'ente:; 
zouas, exploradas ::em o menor g1•a:vame para 
o Thesouro Publico. (ripoiados.) Procll!'ei sa,ber com quanto ent.i·avam as 

Qunsi tonas as estradas de fe1·ro que gozam ccmpanhia.s que concorrem, pelos sem con
de g:lrantiM dEijuros estão sujeitas ao decreto tracto~. não sujeitos ao r cgimem de l8i8, 
de 1878, que estabeleceu na.· sua. con(li\â.O 21• para custeio da. inspectori:t . 
o seguinte . (.~6.) Dirigi-me a seu digno 1liJ'ector,t1m dos nos-

Pl'Ocurei saber qun.nto cu~tava a inspecf.o- sos mais ~list.i uctos eng<>nheiros El r:oube qu~ 
ria incumbitl :~. da tiscalisaç.io dessas estradas, entravam com cetca de 100 contos. · 
e fu~ informado de que custavam a ba.gatella . • , d 1 · o ,. , 
de 558 contos tlC réis! Para. v . E)):. ver como . qUtzera enh ar no Ascnvo v~mvnto de.,t..t.<J 
este serviço é feito, 0 como os intel·c-sses C(\il- d1~l'e~entes ~heses; V. Ex . porem, c a com
.fia.clos a essa inspectoria po1~m por sua acçtt.O m~~."'~ d~eJam que. se .on~erre ~ste ?ebate 
sar gar:1.ntidos, eu referirei a. v. Ex. 0 St!- ncst:J. ~es. ~· ~ eu ~ eset ~!"l·~:·heJ: P?; ta.~ to, 
guintofacto_: em 189:} flli po!·t-arloe de uma , par~~n~ f.et~I;a. dJs~.u.ssu~. les~n, ~h~l-ns. c 
represcntaçao dcs 3.-!r icu!tore.<> de ~az;'l.reth e t mo,~·~t que-~ .~~ Mt.l~~teuo. ~·~ y~a~to, SI a. 
~e outros ponto:; servidos iJela Estrada de hon~ aa.a C~1111~1~:<-.o. qm1..cr )>' ~st:.\1. o ·.eu C0~1-
l erro do Limoeiro, pedindo a l'evi~rro dn. ta-! cm:;o e tOrnai ~SI o. p<LtiiOtiC? mt<:nto ":e 
riftt que alli esr.ava. em vigor, se·n os r equi- <:or·tar despe1.as t~ut~1s, pode:a. cot'tl\1' ma1s 
sitos contractuaes e ti'io vcx!.Üot·ias aos a.a l'i- ne 4.000 contos nao so_ no pessoal cq:no tam
cultorcs que, 1~uitos, prderiam mari~h:r bem em verk.s que nao devem flgul'ar >Nste 
seus productos para o Recife em cargueiros . orç-aiuento. 

Esta. repre~entaçii.o só foi remeitida ,;. in- Pa1·a mostr:w a V . Ex . como est:i. sendo 
spcctoria. creio que ba. seis mezrs, e at~ h~je I feit o o serviço n!'lquelle ministctio, e a ne
providcnci:.t alguma foi tomada., continuamb 1 cessidade de uma reforma. radk:tl, para 
os agricult:wt>s sujeitos a toJ.os o;; ouns •'? I o~ serviç·os que póde p1 esta!' ao pni7. o hon
u:na tarifa qna::; i prohibiti va., t<':o onero~a que l rado Dt·. _\ntonio Olyntho, di;.(no :Ministro dr. 
com ello. concot·rc vantojosamente o tr:1.ns- l Agl'icultnra, em cujo. illustração e cxp~:n·it! ncia 
porte em costns de n.nimaes . (AJ>oictclos.) J tanto conllamos dit•ei i~ C:\ma.ra. que só emprc-

A commissào a.prc:;env.m ern seu prqjccto; P '1os tias rcpaJ•tições elo Correio,Teler.:raplios e 
um;t disposiçõlo para. q:;e o governo se cn- ! Estr:Lda. Central, alli o.ddidos, lu\ n:1.tl;1. menos 
tend;\ com as comp~mhi:w afim de que cst.n.s de 18, conforme a relação que tenl1o em 
contribuam p:tra a. ascalisa('ão tlas ~~sh'adas, mfi.o:~ . 
entrando ~.:om l\S respectivas quot.<ls para a 0 SR. LAURO MuT,LEn.-Infelizmente sobre 
manntenç-:i.o da. lnspectoria Gnral de E~t:':1d<~:> isso v. E:);.. nã.o formulou emenda. 
de Ferro . T<Ll o.uto~·isação é uma inutilidade, 
em relaç5.o a. e.:;tradas suj~itas a. este regi- O SR. CoEI.llo C!NTRA-!\íio ê tarde; gosto 
mem: e qu;tnto ás novas conce..."Sões, nada im- de ir por 1lozes fraccionadas. Já. dei o ponto 
pedi.rá que o gov0rno i'so estatua nos contl'::.- capital sobre que devo basear a.s ob~er\':l.Ç'ôes 
ctos que ele fltturo fizer . que farei em terteira discussão; e, para o be-

Co mo V. Ex. vê e a. commissão, isto faz decer a. v. Ex., Sr. presitlente, que sempr<~ se 
ptl.rt.e dos contractos existentes e e...--sas com-

1
mostra. tão gentil pa.ra. com o humilde orador, 

pa.nhias de posse c!esse direito não se deixa- t-eemino neste ponto r.s minhas considerações, 
rão deUe p1·iv:tr fac:lmentc. alem de que os' aguardando-me para em tllmpo oppol' •. nno 
effe: tos de t.'\1 diSpO:Si~<ÍO Slll'!am prejudiciaes . '1e:-;60V01Vel' Observações qne 01'<\ c\eiXO e~bO-
aO Thesouro. : ~ çadas. (.Jluito bem; 1iH!ito bem .) 
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O S r . I.an r o ~!iiller-Não por ' Ora, o unico servic;.o de caracter estadual 
cortezia habitual, mas po:· dever. serão suas I que ha em relação ao porto do Recife, é ex
primeiras palavras na. di~cussão •!este orça- 1 act..1.mente a. conservação das pontes, serviço 
monto, de agradecim~nto aos illustres depu- 1 que por emenda. quej;\, está formuh1da será. 
fados que tão hem receberam o primitivo tra.- 1 tra.nsferidopa.ra. c,Estado,emenda que o orador 
balho da. comrnissão sobre o orçamento que ; não poclerli, formular desde Jogo, porque de
se discute, e que, com raras excepções, tam- 1 pende de exame elo orçamento apresentado 
bem não teem t·ecebido tn<tl o parecer rala- 1 pelo engenheiro re$pectivo. 
tivo as numeroôa.s emendas que fora.m apre- : ~PPor consequencia., não haver<~ excepção 
sentadas a este orçamento . ' rao Recife, como não hapara nenhum U:s-

Seró. breve, pol'que conhece bem a urgcncia ! üv!o : nem poderia fazel-o s<>m d~smerec~r 
que ha em se encerrar a. discussão dos orça.- • daconfiança que a Camara. lhe havta. depOSl· 
me!!tos alleantado como éSt<i, o anno que cone, tado . ,: . ,· .. 
e tao a.trazados como estamos o.ind<l na. vota- 1 A ttende.I .1 a. 12ecesstdade de :se1 breve nas 
ção dos orçamentt'S. não por culua da. ca- suas constder:lC:Ll<'S . Pror.urou mesmo no pa' 
mara, rnas pcorque, d:.tndo as circumstu.ncias recer q_tle for;1~u l.ou ncet:c:l (~\'\ t~das t~s o J.ne~l
P?l'CJ_Ue att•av<'s.~ou 0 p:1iz, 0 Podei' Executivo . da~; det~a.r e:xar,t?a a o,Jtnl<lo. dcl. c?mt~ 1 ~sao 
so pl•do fot·~ece1• as tabelln.s quo~i !to vota1·-se pa~a qt.e ,l. CMnar,~ .Possa :m ~ax sou J;uzo, 
a prot·o~·açao ela actunl ;:;essão . (.>!'Joiados .) v~-,to .que quem ~~ct.:.etta ou 1ecwsa as emendas 

"' 
1 nao c a comm1~~ao, ma.': ·~ Cl~mar<t, e a 

l:>rocura, no d.rs~mpe:nho do carg? de. rela.- etimmí~são é apenas um el€imento de infor
tor desta comrut>sno, cor·responder a extNma. mação. 
e por tlema•s gen~ro~a conllança da. Çamara, ~ Espera que, lendo o pa1•ect-1•, no qual vem 
eleger~o!o~o paro. tn,o tmportante e dtfhculto:!a I explicado 0 juizo u•~ commis::i.i.o relativamente 
comm1ssao. ~~ c;tda. emcuda, }lossa fvrmat· o seu ,juizo de· 

O Stt. Jo~t:: C.uu.os- A escolha foi muito 1 finitivo . Acredita. que ella. est3.râ. r'e accordo 
feliz . (Apoiados .) ·com a commis>ã.o que. si não é infallivel, em 

o Sn. L 1 • ,. . . ; todo o caso esteve sempt•e de boa fé (aJ)()iados) 
. . · • uno MUI,t.r:.n. n.w tem !Jem ~ ha. e pre>curou estudar todas as emendas com 

tu nenhum pt econc€ato .. porque st fo>se JUI- . imparcialidade e cuidado 
gar as em.,ndas pelas asstgoatura..;; do:> colle- • \cerê.1. d~ c:erviço de d;toni.:ação e é 0 que 
â~s~~l~~!as bane:'lllas ~~~~~s apr.esentara!n, . mâ•s tt•m sido !!cb :tido. d,:,:c dlzer que a. 
, dO ~eru\ dll.l ",1.nao p<n ecrr . f.'~>C- aet:usa~ão que se faz it. com missão actual, de 
mvol a ~das: m;l.S <t {li'OPlla responf'.;~.bo hrlade . ter a.ttendillo mais aos Estado;, do Sul do que 
que. lhe unp~ ·e i\ confia.nc;il. que a C•·mara lhe aos do Norte não ptide ser mais injusta. 
h a v ta. dqlo~ttado. obrlg"i\·O a comec:ar pelo ! ComiD:tre-se 0 ll'ç:.~.monto do anno co~t·en te 
sou E.,t;t:'o a ~tlb~Cl'"ver par""Jl' conti'al··1o . · 1 

• ·· • ' · "'"' · eom o orçamento que csh sendo vow.do e 
a t'll~en!los que lhe eram de interesse. ! ver-se-lw. ql:e um meml)l'O' da repre~entação 

_O S!t. ~JDEIRO DE AL~n:mA-Mo.~ com elle I do ~orl.c não podt>l'in. tet-o r tcligi<lo com mais 
uao tao rt~oroso como com outros. ; a ttenl,'ão rara o". intereaôcs ~o Norte. 

O Sn. LAut:n :O.lur.t,FR p~de 30 nobre depu- , . O or~run,ento y1g~n~o consigna. P~!:l. os Es
ta~lo que o lwnra com<, seu aparte, que •<o- . w.do~ (,o Sul d!SCl'JmllJt\d::~mente ooO:OOO$, e 
rumalmente cite q\la l ;: E'nwnda que o or;J/o1· ! constgna. para os Estados do Norte zero; o 
aceeitou p~trn qunlquo1• Estado, ten•lo re- 1 orçamento actual consignrl MO:OOO$, para os 
cu~aclo emenrla congenel'l~ para outro . E' , Est-ados d~ Sul. e par<t os Estados elo Norte 
exacto que recusa quasi todas tts emendas de : l.200:000;ç,OOO . 
algmpa:; banctdns. mas .sobre assnltlpto em ! O Sn.. 1\ Nrzw DE ADREu-Mas o Sul já tem 
relaçn.o a.os quaes rectJs<n'Ht do mesmo modo : 250. 000 immigrentes pt•oveHi<.>ntes de con-
para to' I os os Estados. ! tl'a.ctos. 

\ S1t. I~I'BEi,~:o n.F. AI'MEJ1lA-:No Ol'(·::me:Jto I O SR. L.\T:RO ~IULLElt o nobre dcputatlo 
ba ~.ooc~.o(JOs pnra pontes no hE'c1fe, que per- . toca. em um ponto que no l' aJ'cceJ• ji~ v!'m es
tencem <t Munt<'ipahda,l<> . r.larrcido no s<>ntitlo dossn::; idéas . Diz nesse 

O SR . L.wRO Mur.LEI~ <'Stima que o nobre : parecer, e crê que algun.:; collegas j<~ se te
d~puta.do tenha formulado :~,;;sim aaccusa~ão . l nham rlado ao pe~oso _trabalho de !el-o, que 
St _leS>e. o parecer ace1:ca do porto do Recife, ! rf !llmet:t..e .a colonisaça;o._ tal qual ten~- sido 
aln verta. a derlo.ra~ao de que a commiSS<'io : fe1ta, nao lllteressa stoao a. uma r~gmo do 
em 3• discussão, redigir<~ a. rubrica de m<•dÓ i pa.iz . 
que ~s .ditre.renc:asde cambio sejam imputadas I E é por isso que não acceita a. idêa que 
a.o à-~mtsteno da Fazenda e mais. ainda que os I aqui foi levantada de continu;w esse serviço 
s~rvtços de caracter estadual seJam transfe- . a ser leito pela 'L'nião, porque emqua.nto o 
r1tlos aos Esúvlos . I serviço estiver sendo foi to po1' conta da. Cnião 
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nenhum immigra.nte irâ. pa1a. o ~orte, todos I recebeu o seu p;wecer, benevoleocia que at-
irão para o Sul. 

1 
tribue ao conhe~imen~~ que ella_ tem d?- fra.-

0 SR. AI'\IZIO DE ABREU dá. um aparte. 1 que~ do hum_1lde o ... ador . (.Ncco apowdos . 
, Mutto bem; mmto bem.) 

0 SR. L A tiRO MULLl~R desde que a União 'I 1. . • . • , . , 
não póde no contracto obrigar o immigra.nte ~~~gl:~m ~~IS ped~nc\o a ~ata;_1a e encex -
a dirigir-se }Xl.ra este 00 para aquello Est~do, , ra.<.a a <.ISCUc-ao e adtada. a ' otaçao, 
o immigmnte irá para o Sul ; e nem mesmo j E' annunciada a discus&1o unica do pro
seria conveniente quE\ a. União pudesse im· .jecto n. 220, de 1895, autorisando o Poder 
pôr o destino ao immigrante. por que seme- 1 Executivo a conceder ao official do Conten
lhante imposição importt\r ia em a.nnullar !I cioso do Thesouro Federa.!, Arthur Vieira 
qualquer corrente immigratori:L Peixoto, u m anno de licenc:a com ordenado. 

"E' preciso _por consequecia quo cada. Es~a.- . Ning~em pe~indo n pal a~\l'a. ó encerrada. a 
do fi~a por SI a ~ua propagr\nrla , procure 111- • d 1scus:::ao e admda a votac:ao. 
troduzi~ a_colonisação ,e te~a o tl.UXilio que I Entra em cliscussão tmica 0 projecto u. 130, 
a ConstitUição facul~ ~ Un1~0 c~nc~de1', ~es- de 1895, concedendo n. D. RoS<\ c1a .Cunha e 
mo p~rq.~e. se~ 11:1.\IH ~sse tl,Ll1,~1l~o , . sem I Silva, vi u va c.lcl tenente do exot•cito ~~ l fi•edo 
CJ Ut:: ?" E~tados~ demons~1 em - ~~te1esses por 1 Silva, morto em defesa. da Rcpubli(:a na to
esse~ ser_v.:qo~ n.~o h~ ver,~ posst~tltd~de do col· j mada. da ilha do Il.1ocaogu&, no dia 21 do de
loc.'l.l:se li·•JnJgra.ntes nesses E~ta.~os . . _ dezembro de lS93, a. pensão n.nnual de 

Fot os ta. a emenda que m;:w; 1mpugoaçao JI·9oosooo · 
soffreu, e, cuja não aceitação, a comm issão ·- ~ · . l 

fundamentou no seu lX'-l'Ccer. 
1 

. Ninguem pedindo a palav1'a e oncort•ao.n. a 
Com rela('iio a outras questões. como ~~.de i discussão e adiada a votac:ã.o . 

pontes. como :tf)uellas de que Lralam a.s emen- I E' annunciada a 3" discnssito do projecto 
das do nobro depulad~ po1' SergiJ?e. nada In. 153 A, rle 1895, redn7.indo :1 tres m~zes o 
tem e. n.ccroscc:Jtat• aqUJIIo que esta no pn.- prazo est:.belecido no paragL'<tt•ho UIH<'O do 
recer · . _ _ . art. 30 da lei n. 35, do 2(i de janeiro de 1892, 
. A commtesao nao ~~z no parecer ca.thedra- para duração das incompa.t ibilid:vleg tlefi

tJcamente Q!le accelta. ou re~usa. taes e ~~ nidas no referido artigo e revoga a. n, :.!8, de 
em e~ da~; da apen~:s as r azoes por que nao 8 de janeiro da 189t. 
acce1k1. alguma.." e acceit-t outt·as, e a Ca- . . , J. 

1
, ·-" 

ma.ra, entre essas razões e os argumentos dos . Nmg~em pe~mdo a. pa.la~10. e ence.r ... ua a 
nobres deputados, julgil.i'a corn toda a.jm- dtscussao e ruhada. a. votac:ao. 
tiça. . Entra. em 2> cliscu~ão o prC'jecto n. I-tO A, 

Com l'Ci:.tção i impugnação que acalJa .!e 

1 

de 1 ~95, autoris:mdo o gov~>mo a. confirmar 
fazer o nobre deputado de Parnarnbuco, no primeil'O 1?'-.,:.;to do exercito todas ns pL·ac:as 
quanto:'~ quota de fiscali~:>.ção pa:·a. as com- I commissionacas nesse posto atú 3 de novem
panhias, deve di?c:·. como já o dis!;e no pare- bro de 189,!. 
cer, que esta mater ia não é nova, é medida I 
que vem de annos anteriores . o ~r. o~~~.ssiano elo ~::'.sei• 

Tom1tndo em consideração a_s obse l' \'açõe~ nt.ento (E$·te discurso dei:.:(! de se1· 11Hbti
do nohre dnpntn•1o prol'u rou mform<\r-se St 

1

. cado tendo sido entret1tte em tempo ao orado1·.) 
realmen~e na l~t·atica. tinha. sido inutil Sf!me- .' ., . : , , . , .. 1 • 
l ilan te. d1,.;posiç·an, e _a informação olflci\tl que ~.~~1gu~mmai~_?ed1lll(l0 .~ ~~l<tVl.~ 1,:~~ ~n 
teve !u1 ao contrariO que telll -~e obtido com cer , a n. n. d1scus~.1.o c.o art. I e em .,c.,mda 
elln 'excellcntes resul tados, qu; (;0,, a~ as ve- sem ;l el•ate .en~el' rado. a do art. 2·•, ·fi('(tndo 
zes que se tem d~l r~formar contr·actos, ;\S adiada a vo_ta~.ao . . . 
re~pect.i vas companhins, a liás não subvencio- Passa-se <l. horit uestmada ao expechente. 
nadns, sujeita m·se a. contrilmir com a f] Uota o Sn. . 1" St::oRETA n.to procetle tt lcitu l'a do 
de Jlsca.lisação, o o governo tem ;tssirn ap:·o- seguinte 
velta.do a occ;,sião para cstabelecet· esteve::-
d:v!eiro impMto, quo lhe tem pcrmittido o~
COl'l'er ás <lespeza, quo o nobre deputado 
achon tão avultadas, si não no todo ao menos 
em parte. 

Não veiu á tt'ibuna. par:J. accrescen lar cous..1. 
aJg·uma ao parecer, porque foi mesmo muito 
claro; veiu :1.penas, em consi•1era.c:ão a seus 
colh~gas, dar·lbes os motivos pelos quaes não 
póde acceila.r as impugnttções que fizeram, e 
~grarlecer á Camara a. benevolencia. com que 

Camara v . VI 

EXPEDlENTE 

Officios : 
Do :\Iinisterio da Justi<:a e Negocio:> Inte

rim·es, de 14 do corrente, pedindo que s~>j a.m 
elevadas as consignações das verbas-Assis
t.encia de Alienados- e-Faculdade ele Direito 
do Recife- do futuro exercício do 1800. - A' 
Commissão de Orçamento. 
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DÓ Milútcrio dos };ego<%~ da M:~ori~ha. de j s:m!t r.a~~:to~s ficnm completaJOco;te pres03 >:!OS 
'1-1 do co:-rentc. enviõ!.~li0 o requerimento dt~. co!res•lo Thesouro. ~ · 
Rnm~n C:t~a B.ucno.. )J!'ati.::o de ;}• cl;i~s;· de I Ei:> :;>orqce :qwcsent .. :~ considC'ra~ão r!::. 
CôStlt:\riu do Rio J;~. Pr:~t;J. e :;.cus :1ffiuent.c$. 1 Cam.1r:l. um 1WOicct• • rle lei oue. e:;";erc. 1,:1 ue 
j>eJiut!o;:u;;Jl!~nto Je vcucimeut~.-A' .::ne::m:l I s:m:-.r e~:;as c! i ff!culdndc~ q ::'~: rau::,,. ,-ezc« se 
comnH::sao. tecm apre~ntado nos O~\'<~Uicnto~. (M-!!!o 

- .

1 

beu~.) 

, 0 :5;· - ~rbeko ~10 ;"~~~~e~{]a- Fi~·:l S(Jbre a :\;:es:l, até ulU:riOl' ueiiucr3çiiO• 
s~··.!l:(l$ldente •. ll'·Utem <O:n~~;], !~lJeríla~e t!e I o seguinte 
dmgtt·-me ;;. \i. Ex. p:.ra 1~c'r a mc!u :>;;>:ll!:l. 

J •n.o.re:cro . Ct\!em do .:i:-. ..!e um p!•oj.:cr.<l r:'l:tti••, M j 
'Gymn:<sic· ;\a.:io:1:1l c v . :·:x. ten~ v ca•:alhei- l 
rismo ue \!iztw-me que eu :;e;'iô. :\ttcnt}i!10. •· 

Len·'o a ,,1·d~m do dia dCI hoje. !Jíi.o encon- O rongre~s., X1•cionnl d~!~rct.1. : 
trt:i <·~~e pt•ojcctO e ;>ttribui a :~<i t;~ a d~s- ~\rt . 1." E' o Po•\(1!' Exe(·ut.ivo ant···r b:1.do 
cuido .!e : ; 1.~;wen~::t.: mas. ou spj;t ,!1'-::cu\do t'l~ :!. :~.br-ít· t:m r:1·euito d·: ~~: ·-:o~;~r.. :::upple- -
im:p:-1ms:\ ou ~~quedmento de V. E:t., >enho r.:c:H.<~.r á ve1·b:: de-1-:x<:::-t:itil·::; !!n(\\1:-~•ara. 
reit::>J':l.l' esse JJettido. I vccorrer ~s .!e;;r-ezas que or:J.m tiquitl:~~las 

o g,. nr....-~lD":»"""'-"'~ r.,- ::h1.:1 a•h··dt'do I cc•m ~f'I·vlço ouat·t·ntenar!o da Santa Cat:Ja-
... • ........... w. "~ ' . . ...... .... ". ' \oiol\:;l.,! • ' • I I.,,., •- . 

na 011!em do dia de aül:~nhi:.. ru::l. u~;ru!!U: ~ :>nno ~c ~·'·). nos .... ·:-mos ··o 
a,'\'J:iO t:e :\lim:-t:"<l dv wter:or u. ~.!:lt'J, de 2 

O @n-. l!:tri'Hio ~lnm-Sr . pl'!•;;i· de cmtobro uv cr,>·ron•e ann" . 
dcme. Ci.>lno sc:n1)re. venho occu:;..1.1· :1. atum- .\:-L 2. Re~-c<ftl!n·SO :~.,; ui:;posit;c.es em corr-
ç:iíl' da C;l.lll:ltu. por n!:;t:ns :ninuto; -e j)ar:>. trario. 
justillcar ~~ ·:~ pr~~ccto qm• eu rep:.no. _pc1· ;;i s. R. - -Sala tla:; ~c~s\:'f->. 15 de outubro di! 
fUUl!:u::wut;l.do.J~ pe. l~. su~ r:nt!!!ez(!. Ja· P'~! .... ,ISt•5.- E,ailio JJh:,u .-l~·J'Q;Jci~co :t:;[ ... "H!i~: o. 
que 0$ m ... us nc.br~~- Ct':!e~::; UC\'C::tl oo:z;p:·e- _ ['adn ;f,1,;1o.<. 

h~nl!~:- quan~~s th!I:..'1~!d:J.t!es t('C!!l h-azH1o as I ,. . . . · te 
ues '<''''··~ ·'e .,.-.,1-ci~io" n~ '!os :o.e :1. u':lpr:mtr o seg1:m 

r .. ,·· :"'\ "9" "'····;. ... "' ..... ""1~··~ :.·"-it ''""..-:.· · ••• .1 .&l ....... o -=ÚlGO <.:- ~--«· Cat: .. ·.~JD::l..f • .,,.
1 1 ~!)5 fvr:\:n !i·i :c:; •:>.rio~ íotne~!r.:emos •:e q 1~:1 1·rn- '! rr.{)J!!'CTO ~- _:.:., DZ ·"~ 

tc-nns. e. Cc·,·:d:, ~:io !;.'t ~os faet.~ rla. re,·of:a. 
C( . .'i!!!.' i\ ;n(rro:-:i:ln.Uc c<Jm a ue ~!:.l:::re s:':o !i':!.: A "!nrl#t n Pcx.lci· E .-:eCHl:.';;o a ab!·ú· t!-iíl c:·c-
t~l,.h\. ... P~ -a ="' (Ju~:;ie.'. até f~o.~n !~:i Óít:i ~:~tbf1 :. t~: d~!tJ (!l:.: 1 . 20U:0:'"J'i~ . :J''Jtph:.:fl~i1 !ttJ' :i r::br;;.:c 
a im].)()!':.a: o··i:t. c.I:-s~·es !:trncc:man ::r~:;. !,;:,) ot.:>- - E..-r';·,::d ... fi :: ~lrH - .m.t,·,, fJr.t; aut..:;: to t!o 
taUtt" n.s Y:-~i'Í :'lS req:.! i~ic:Õt:!'\ ,;aqat·lh~ E~Z:t:i;; . 1\ll.ti:!:"<c -.. uc ji)r t!::ri·la ,; C:Jtii)With:..: u,.:Jro 

Fdi1.!:l<'l1lf. tiep,l1ei D(' TJil\• :o i•t:it:; .• , tle :>I S·H~ca~aat~ rlwmw . 
UI) CCI'I'.!::v• com U:!\ om-~;o •lo ) i m!.'tl'il d•.• 
lnt<:r'o:· ·.o •!:•. F.t:r.P.nd:-~ . :·t:;::\i~itaõ!lio o il'\:.:a -1 .\ com~:;l~;:ão ele o:·~nm.~nt·:>. tenrlv em viéa 
tr.<':H.ll ·h• ·;irot:' e: m:~ o.:·..a~o.<. ,;;:~p•·u,:.l::eo$ c,.m : :1 laf(•l'l:l:u;ão r.o Fo:!e;: Exec:1t: '10 q1:e c HH 
'f] tl:•.J···ht~· ~w~ ue: J::::J::: , ú .:\ l :~:u:lt;;~. daquel!~ l esi~' p~J.:·ece;· ::.:e pu'blic:;. e a'tC!II1 et~·1o :L ~~uc ~ 
·1-:stntlu. crmstn:t,(,':io da li:: h;.\ f•mta. <~e í:lotué.LiÚ :L 
Apl~i'í': \t•: r.tlo) r•HC pl·njectu. niio f:u:o mais I Tii·;::;r e 111:1-ÍS t::''l> cial:i:cnte o. c1e r~ tn1ty a 

.tio fJIII! C"1·:·ct· pr,;;::uro~o a" encontro <l0~ de- :t.:u·:~r~. r.~·lcl! q ch !ini1:1. qac deve i.l· :<t' J:io 
sc-Jo.; uo :::1·. :-.;i!li'l~ro d:~ F:'l:(t::nti:t. qunnJo ~:u Gra nl!~· clo :iul, ú de con·:c;;icnci:~ e m·gc;:~c 
.St:'J. 1'<·!.: i.C!'ÍI\ d~.:lll.l'OU :~S uifilel1l1laut$ C:Jffi p:~;•;L u. l : ui~t) ; - jnl;.::~ •1\l~ (•,"•ll n':m S.tt:•:rl•:i· 
que t .. ::1 l~tc:::rle> p·o:·J. s:~t::;:;~z~r as ·.-c,·lr;1.S ú" ::o r L·cr:.lel·i:ncnto 1!:11 quu l\ G•Jmp;LHh'a t:aiiio 
exercici•~::; r:n;ics, vew~o-sa cul!oc:l.t!o n;t nr:- Scmx·abu.m~ e Jtu:~na. conCl·:>.~iomu·io d•: .~as 
C\ c;<;i:!a':e dl: enx\l~:n· kgrir::~ -uas Yi:.! \'aS I ,-:as fel'~('ll$, rede que o Congre:<sr• lt :,\jjjj;e o 
q-ue I<C·<:e.~sií:un. para. a. ~u:~ m:-.n :.~;:enr;i: c, Po•l<:r Ext:e:u i vo com o cr€dltt.> p•·c-d~o pnra 
de~sa: rxi~;;as Y<:roos t1.:Yit!a$ pelos mrios 1

1

1mgameat.o ut.t~o::umt que lhe c tleYilla. e iô.ir 
min6:J:ric~ . liqnicb.:':~. p:•tW<'!1ienl-'.' de g-;~rt~mi:\ Ut: jaro 

S:::-. ;;;r~~i•!C'nte, o caso que actunlm<:>nte que a. ll!Csmn cvmp;;11llia i.l?m ucixntlo de 
apre·ea m.-;e e t.'lmbcm ele m~it.:L ·~T;\V\iil.o.~C. I !'Ct:t:l){:l'. 
po~que lP;>";J. ,\,o) est1-an;;êiro o desct•(;(Uto 1mr .• l ?~r· i . .;;;o c n~s _~r;nns .!3. ~af(·;,·i·'~ inr~~
a f;epuLhc;·•· mac:-10. n. comm1.-.-;:w om.-recc a cons;ue;·a~,lO 

0s lorn.-ce•!orl?.::;l_:.Uendo grnnu3 s:lc:·ificlo CC I t.!a Garsla!'a dos s~. DepUtaÜO::i o S<'gUir::te 
seus l*Qnan.o:; c;1pit.aes pa:a fornecer:em ao 
go,·eroo da. Cnião. of1o se llrOJ20e:n de c~?rto a 
1lSJ>~r:n· quan•o. ·c:nco. e · ::n:J.is :t!l!lOS o pag~
mento ue.;ses fOrD.~CÍ\ll('DtOS.. n:L--:1 n1re:n- se 
olJI·ie;IU~s :~ · recorrêf ' a:.s Bani!OS, YÚto q r. c· 

:.:•L 1.• .O ?od!:r Execuli\"O c~ n:tir.rls.~do a 
:lbrit um credito atê 1.:!00:(1..(1~. su)!plemen-_ 
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'~'" " rn1Jr•ic11.- Exei'C:."cl~ tin~ios-; piil~ • Yotnçüo dcs õtC!!UintelS pro;eeias: . 
p-J~r:w:!~.dt ~ua!lf ;a quc- rcrC:e,~dn à Cum· N '>l} d<! 100::' ~n ''•t\· :I p · J .. E"'-
p'l.•dn·· L o nv ~1rocn b:ton e tt·· .. t•a. con~- • · ~ · • ·• ·'• .. ~ ~a .. r .J 

0 Ol c. á. 
•· · . ·.~ . d~- · .. 1. • •• ·•" "'".· •. ., , ' ' . e::uü,·o ;:, o:.ht·i-r oo )Ji:~i.~tc,•itl ri:~. ~tM'ir!lta o 
~~~1.1·~-~-~ · .. S _'~~ 1' 1~. r::~ .. -, ~e Ro~U<:<~vU O. eroc!ii,n ~llpph•mtntlll' ele 7.t; l():t,0:"1,~50 ÚS 
T1bm: .• e 'lat<.lo} a t ... 'l .... e , 1Je.:l. f: w :>.ntH tl~: ,1., , · . . ~ .. 1 , .. ", . 
jnrn; q;te :\ tnll~lll:: Ct)ltlpanlllP. .~.tsl xou de re-~ rl. ~; t<:3S ~ue .me~cton.\ o o ol.rt;, . :'·"' ~6~ .t_--'il'~ 
roolô't' ·1.1.:;, :{l ds .rlezc•mt ., 1:e t>-."-'i d,, :-4 de_ ac;zeJnb1o do) !::lu•l (.J d .5CU;<;.MOj, ;' ,.,·.. .. .~ · · n., -~ '>~ .. : ,,.~A ~ ~- ~1 ~. ue 1895. ::ntol'iso.n,JO o Po-1er· E.:l:-

~\[.~riÕ. hC>u.,.mt-;e ,.-:;. ch::-1lOS'"''"'s vnl 'acw.i-.-o n :>.h~·i;• :to 'MittisteriO d ::~o J u ~~iç-..t e-
CO 1 • • 1'\e;:-ochis Iut~·rio1·os o <..'Ttl\lit O esr.ecbl de 

S. R . - S:c!ll. Urt$ counn is.;.oie~, de r.tttul;m 71):000$ p.·w,t '0:\g-.uneo·.o uM c.ll)i!'J><l;::·!:< C\);-:J o 
de H-'.)5. -jr~<7o L··JX:~ , llf<'~lr.ien te.- ú..ro"o" 1:es:>o-~ l e mroÜ!t·it:~t !.h Colod~ C0l'!'ecc\onu1 
.1[;-/1•·:0

• \'<llato~·.,- .ln:r~~: ,; SaC!:i'o o:- !-'o 1~. 'tlo5 Dotl:$ Rim: (:3·' IHSCm;,:ito) : 
Jlf,•tr· ., .~J: .- Ptwla rr-n:. ,,u,r·i:;:s. - ."S~.l}·;,:t.1::J/·J X. ~1 ~l. · tl~ l1\Ç5 , ~:~.ttuJ·lsuntl!\ o l"0<1e!' Ex
CM> :, 0- f'rr.•tl!·"' ''" S•m;ro .T•w:,,-0_ .\. r.,~,. • ccnti\·o a. l btil· o ClCdito su(•:plC'm~nt.ar !le 
·•·•bu.·•: .- lJ. Lei!,: . S i9 :•l0ú$ i: 'o~;rla n . ': dO :u•t. O" t !<l lei 

!~.: ~CC, ue :C-1 de d<!zcm1J't:O ce H~!.'-'1 (3' di scc.s-
Ltj'ormnt;,]'< « ~l!<i YC :rcí<•r.: o í'a;-~c.:;· scp;·a Sil.C\I : 

~.:. I ~-! .\.!!e 1894.. :J.utnt í$:\ndo o go;·,m~c 
a C"'~stro.ct:u• cem: nnera l!ldbt>;·('s ,.:t.'l':i:~t-ells 

:•iiai::tc;:io t1'\ lm\ U$l.l'i:l . ·· Yin~õo e Obm~ vD':!'l'e~";~r n :;tloVjc:Ú u~ r.a.\0~;-ra•:~o rl~ l)•)l•tos 
Pl•lollc:t.S - iJ!!'I'Cbr b Ge~! ,:e Yhte;:l;s - 2· •'e S. Fro.:tciFc·o 11 .\HWt"V.at.:! ;10 l'iO F:~;·:;a
fi.'Ç:~. ~~R .. !? - Rio Je J~eiro. 2~ :~e se:;c!Ll· hyb:l. :.v dn Tmo1·a. M es~JI) do )loi.r:\nhão· 
Jl'O ·Je .h :.;, • . --- 13 · discu_•:-ii.o) : · 

~!'. 1°: !.'- ·•}ret.,rio r.la. C:lln:n:a d'-'S T'ep;.\tn•lo• j ' ~. lfJ I. tl~ !:<.%: ;.>.\!t~\·:~~.a.do o P&!l!r .E.J..· 
- :'::n :-:oli.t.,.iio ~o '_OS!;O o!ll~i:? u. :?2!). de !i<l:1 1.ecu:h·CI a l'l!,·e!W' :i, J•·!~l:l..-,s:.t!() t::(l!r•:i t.n otc
~rre!: t< :. 1~1!\ que a r_eq_ms!(~;o dt~ Cfll'l!!l11Sl\:u l J:e:: •• e :rcfot·uu,tt) da a ;·;rl ;:, . de.r::w;>ll::t:n a Cn:l'-
de r.-r::n.;ncll tO ~olic!t"~e~ . infot·mn:;l:2s . :l~~ los Au_::\t~to Co!;:, r o:. •!i$t:U:!~:to) : · · · · 
do rE'JlUI!!':mcnti'Jo C} lJ~ "ra , . ._.s de>ol1·o có., N: ! ,s H. .de lSI•õ. sob11: :~o• e:Ji~:J!lns o.trE'
C!Imp;~u !J ia t':1iii.o Soro . .::t?<nne·ti~:ana, pe~in·o ll:::ci'::>s. 91'!1 . !.'. · _4i~<~~~ ao Ol'~;ame:r.to d::l. 
do ~;a vo<a:lo ·O crejtto ne-:::css;J.\'io O<~:-:\ V mc:av (~- :~:sccs:><to 1 ; o • • 

p.l;::lmcnto :!•:s jm·os ;(qne ü\·c:: dit·.::e; :L;::) I' ~- <-20. 1!e lRr.;;. a•.!Ulr!;.., ::rio o l>(li:~r E:-:~~ 
o ''11Mv n'c p:o;ur.::::!o :.">!ll rnl:tçã.o i CO!lc<!i<l':'ln cnt!•·o.a •·O:l<:Nkr õ\0 •>:'t!cí:l.l. !!o Cr.ate:Jcit·~o 
1e>, p:·r;lr•:'[!:l ltl~nt•)S t!o• e~1:'1 lin1!:~ 1~1·;.-..a r;~ . l·!-l Tl:e:;r:J\l~O ftol•·l':t l. :ArL!tu;· \'!::il-.\ 'f.'ch:;)õ•·, 
T?:u!ty_:~ (::(r~xé e de !-~>, tl;e:mi. ~ Ti'"~Y-~1 t!ll~· :,~::t' dr. liccnç:~ com ol'lt'!l:;\!O (ài::cu~â.o 
\'t&to n;; •• h:n-er si1b L.'fln~i.!Zna:\a. •c;·!~ nt•S U:Jt·~J; · 
re"y.:~i~,·o.; •:l".;<'.:ue~1t0~ com <li)pl!;!:~.;iCQ n.:i\ll ~ ~- 13::. ~:C\ ~~~1:l_. eon~:>:'~uJO o. D. Rasa _<:a. 
0.11:Co:!,•<~no .~!~d~t·('~vos. em :l:> n;e do ::;1: . Prc- ~ t :1 nh;1 c ~~ 1 ·:~. ·."1UV:l. ... 1lm:!!l!l.<!. <lt) c:x.ct'('ltO 
sil!.-n(c, •!.1 J:~puu:!c;:: flUe si :1 comzJ:: 11i: i:1 :\l!ro~,,~ Slt·:'.\. nior t:• em do~;;:x1 ,!a J1:.>J.u:b;if:;~ 
peJe: .. !'\:.~ :oh ui'io ;:em ;:l:!o -p:l:;-n. •los iur·.~o• :1

1 

n:1 t• uM· 1 ~ <.l :t i I h:~. 1le )fO\':i!l;!t:~. !lv •.:n :.!} 
qore !t-:u tlit·~<;t<J J)fJ::.' ro:-ç:~. th.t d:~-usul:~ :{l'd·> .:.!l Uf'7.1'õ•oh;•o •'C IR!l:i. :1 per:~;'io l:-UtlJ;lll <~e 
r:e::rc,tr. n. !ti .OHO Je :?~l ,te"nu·:émhr., <.!t!. !S~~. 1 : 2'=t \~: I J.):) ('!i!?."'~~.:..1n na:i~·;l): · 
1:~ Silj(' l~~\) :1:0:· S :l;i. (;Ul'Ot\, !làt) h:n·~!~ÔO t\t~! l\. lil:l.\ . d~ i ;:':l.\, l'C•ltUci:l •to :t ~ L"<'~ J!'t o!~S : 
uquJ SH'e:: t:.v~~>t.-ont.:..~ -:; r! :·~~ i.r~baibr;~ rc-.!.~i$:ul!):: .l t'l l'frn~~t) e..:tn.hE?lC< .. !t.in no p:t:' \t;.:'l.~~:])l~o unioo
o n;ir> }J();· J~dt'" ,t.a ~:0x·ba. ra}S ü!·~·a!ucur. ... ~. ~ 'tn : ~·~·t. >VJ r!:t ·l~:' n:. ~~ d.c ~~c~ d:~ .i LLU:.!~.\·o de .... 
codi'l.rmc üc~!:<L·::. . · 1::<!1·.?.0 · p:~~·:L .!\!":~.;:;\, r'.as ia~Qmpu~il.•l!rch~·:<'s 

~7:~0 '(>,\.!o -='t.tC lnini.~.t.crio !?:-:;:)ci:;n.r o f!U 1Hl- tlri~l.:! ' !it::t m~ !'~ r('l ri;lo ;l,:·tÍJ.:t;l .;.! ~~V!'.~ ~t ·tl _}rs! 
tntll 7H.:C;~$:pr:n pa.ta. L;\( p~.~!l!!1C!ltO :J.n Ct~'!ô c~O H.~~ . ti~~ f=.t' l:tY::'.:t1'0 ttC 1~~): .. ( .l:. '-~\ ·1.CU:"~:tO) ; 
tqmttrfrl..S n.:o; c•)nl,:ll'; j Hl~:\:- no:. l!:tn:~nt,), ~ r16 X. · 1-iO :L de !:<r:5, ~n ttlt'l~ndo o ;.t~w"r.no 
q?:l_t!'.O ~~os ex1•:·ckios pu:~s::rl•1~ ni'Lo r·o;!ur:'t :J. ~t crmH;·mo~· ao· primc:J'·? po~~" t.lo exe,·<.:~to 
tl1 1°Hl • !· ~:cf'lie~· de l.~OU:Uü02- i:nil "tluzc1iw:.;! tO!!:l.•\ ;•.<; \l;'M<I.S Ctlm:uls~t,.:: ; : · - r.,,:. ~e,~;e Jl<r3to 
cont.o~ tlt' l';!is'o 'JU:tr.tL1. n'!l&o (l. ~f·~· sowl:l..l :u..: :>. üe Lt"'zetubro <l·~ J81H 12·· ttl;!Cll;$ao;: 
uc:·c:-:i ,::, 1' c:n<;;;iGcada ~ob :~ !'Ubl'icc.- Ex'e~- ' . ]• r.:u·te. i te ú:i 3 Íl:l t:a~ J~ Gl'JO ou n'nte:>: 
ciOJh.; fillli~'IS -. ,.."Cll!loqn~ n:wa oo-ju;·o~ corre~- ~ · .. o - • , 1. . - , , · 
l\OllUC!lfA•s M é;;;;:l'CiCIO COtl'~!lte.:l.Cl!;<osP<:O:msi- ~~&IOU:lf;:\0 ::~\ -~~ f,~SCll!>~IO UO }llOJ~ 
g-Jttlt!Ol. t:.(hl!'l':amento a quanti;.J. de 3tiG:~)(X) . n .. • .. 9. B,,ue lS .. :>.- th.a~\~o 3: tle$]l{OZ.'l. do ~~ , · . ·. . <, · mstn!o c~· Ju.stlç:t e Ne:l'OCJ~ lnlerit.reo pan 

SolUC:C ~ fi"i~ldude.-.-l."!lp;-it./1 !Jl-:;.ltÜ; C~$ o ~ereicio tle lSlN ( :-ada~~ }>1l>~:\. 3 ciscu~-
s .... :cs p,,-~ 0 • • são do pl'Oject:> n. 149. ue.".e {\.\'!no): . 

. , · Di.sc~'Sio -nnic;. do pl'újeetll n. 200.J<l l il:l5. 
O !;<.;r. P.x·e,.ie;-:.ento - .<.~h:lJl:ln-St! :-ruu·ri~:mio o Poder .E:.:ee:~;;l;o a. cOncedel' ao · _ 

o:l.•lciont!•(l:\· n lir,fil~ - :tfesigno · para .;LID:J.!!hii: a Dt·.llem-i.lue . . \ ll <.."'lln <bàlar.h\ e Atbuq•lerCJUe. ?: 
scgolntc ol\lem uo dia : .. · , - a~si~tcnttde'elitlie& d3. Tacc.Vh::e .d•! Nedlcülti -=- =··=-::'~ 
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da Bahia, seis mezes de licença. com o res-l Intendencia Geral ~ Guerra, e dá. outras pro-
pectivo orilena.do, para tra.ta1• de suu saude . videncia.s; . . 
.onde lhe convier; ' 1" discussão do projecto n. 219 A, de 1804, 

Continuação da. 3• (liscus,ã.o do JlrQ.iecto conc~.!endo. ~o ':ngenhei~ Juli~o de Oliveira 
n.l33 B 2,de 1893,com o parecer ::ob n.l3.~B 3, Lacatl~e p r1vilegm Jlo:' 60 a.nno:s .. JH11'3. a con
cla.~sifica.ndo em qua.tro cla.sses a.s repartições stl.•ucr,:ao •. u so e go:;_o ue uma est~a.da. de ferro, 
federafs e uniformisando cs vc~clr:!~!!tos dos; que p:u-tmdo da c1dade ~e Ca.tal~o e pasS?-ndo 
respectivos íuncciona.rios· pe!:l.S de Goyaz. CUya.bá, Pocon~. S. Lulz ti.e 

, . _ . .. • C..1.ceros e lo~· na.'V'ega.vel do r1o Gua.pore, 
3· d;scu~o do proJec~o n • . 134: B. de 1~4. termine no Estado de :Ma.tto Grosso. em ponto 

·a:utortsaodo o governo a contractar C?m llmitrophe com a. Republica da Bo}i>ia., e 
, quem ·mel_hores ... ant.a~ens olf~cecer o !1-Cr\'lÇO , outros favores relativos a essa. concessuo; com 

de um~ vwg~m mensa.i na lm~a de na:~ega- parece1• da. commissão especi,·tlce ... iação gel'll.l 
ção en~ro r:s p(n·tos de COrumba, S. Lmz de da. Republi~· · 
Caceres, Miranda e Aqnit1auanP,, no estado de l" discussão do projecto n. 00, de dividindo 
Ma~o Grosso; . , o territo'l'io du. RcpubEro em oito circnmscri-

p. dis.-:u;:~iio do ~rojecto n. 2~:> A;t:c 18!).'5• pções, em: 7-'\da.UJ?a.d:lS quaes c!ea um 'ban':O 
·conferin,'o o tlirc:t:) :). o.posentn.dor:s. o.os! para. 3.l1Xlliar as mdu~trtas. agrtcola. p astoril 
funcc~onarios da In.:;peci.oria Geral de Saude I e conne:\:as, conforme o ~egtmen que ad<>pta. 
dos Portos d· ~ Capital Federal 0 aos d>~-s Ins· 4 _ • • 

pectorbs de Sautle .los Portos dos estados; Levanta-se a. se~sa.o, us ·1 horas e.30 mmu· 
~· tli~cu~sio do l>ro.iecto n. 39 A, de l89:S, tos da. b.rde. 

determ!na.ndo ·as c.-ondiçl'~ de reacquisição 
dcs r'lireito~ c1e cidadão br-azile:ro, cóm voto 
em separado do Sr. Martins Co.st:l. .Junior; 

CO!Itinnt. c:.ã.o da. 3· d!scmsão <'lo projectc - . .,. 189-
n. 9~>. de 110195, re;ulando o estado de sitio; . IZP sr::~sAo IDr 16 DE o'OTuan.o D- o 

3" .!.iscus~ão do -projetto n. 35. de 1895, . . . , . I' 
0 

• 

autorisau:.io 0 rr(\verno a. re~er o rerruJa- .Prc$z<lcncta . do.~ Srs. _.:l?·.htn· ~.;os ,1. 'ttCC· 

ment·) e progr. aroma de ~-tudo:; d o Gym"ua;:;ioj )l1'~Sidcn:o)~Rosa. e_ Stlva (.'?rCStll~1tC) A.l'lltt!T 
Nacional; (Retlncç-J.o para ;)• f.i!cmsfto do R_to:$ (t". "'c:·i;i·es~cumic), ~osta .-L;e:~do ~2· 
:projecto n. 205 A, de 1894); mc·rrcsiden.e; c P..r1sa e S•l"~>~ (íJ,·e~!den.e) 

2•p:~.rte. (ás 3 hora.s, ou antes ) · Ao meio-dia procede-se á cham<~.da, ã. qutll. 
3' dlsclli;ão do p1·~~iecto n. 159 C, ~c 1S95.l respondem os Szs. i:~oso. e Sil'.·a.. Arthur 

a.ltel"ando a tabel:a ;:lo a1·t. 33. do t.lc.:rcto Rios. cost:l. Azevedo. Thom:I.Z Del fino, T:~.vn.-
-n. 848, lle 11 de outubro de 1&;0. accrcs-:en- re>: lte Lyra.. Sá Ptixoto, Gabl'iel S:l.lgado, 
do mais 5fl0$. ao vencimento 'mensal dos ~1att.a B:~cell3.1' , Thcotonio de Brito, Bricio 
membl'OS do Supr·emo :\iriLun:ll Fcd<>r ;,l e Falho, Hollo.uda de Lima, Vh·eiros . ..iU5t:l.>o 
30•/~ M s dos emrreg~1.dos da sem:•cta.-r-ia. •'o \'el'US, Eduardo de Berrêdo, Gonçalo d~ La. 
mesmo tribun~'I.I (Reuu.cçi'io pa.ra 3". dis~msão gt•S. João Lopes. Franeisl!o Bene•olo. Jose Be
d.a enienda. d:t Ca.m:;ra. Jo~ Dc·p~tados ~o pro· -çilaqua, Augn;;to Se-vero, .lunqu cira. A~res, 
jecto do Seo~o n. 159, u.o· corrente :mao) ~ ~\.~·tbur O!'lando. Tolentino de Carvalho. Gns-

Di:.c~lssào uniro. do pro,iccto n . 221 A, de par Drummond, Cornelio da. Fonseca, Carlos 
1894, concedendo :J. D. C:Yl•ill.:c Ro·1rigues •lo. Jorge, Amujo Góes. Octa;\'io.no Loul'ciro. Me
Silva, '\'im·a do Dr. Fr-auc~co R1-drigues da nezes P1·ado, Geminiano Brazil. Gouveia. 
SilYa, lente da. Faculrla.de de Medicina da Vma, S;~ntos Pereira, Augusto de Freitas, 
Bahin., pensão annu:J.l de 2:000~000; Neiva, Francisco Sodré, Manoel Ca.etano, lto-

1" rliscu::são do pr~jecto n. ' 193, de 1895, urigues Lima, Marcolino Moura. Gt1.ldiJ1o'Lo
autori~ndo o Pode.- Executivo a. reformar us reto, Jo~é carlos, Americo de Ma.ttos. Lins de 
estatuto:; da. E.-;cola. Polytecbniro dn Rio de Vasc<>ocellos. Silva Ca&tro, Nilo Peçanha, 
Janeiro de aecor•lo com o pl'o.iecto formulado Agcs;inbo Viàal, Paulino de Souzá. Sunio~, 
pela respeetivn. congre,."açào em.ll de maio Limo. Duo.rte. Gonça.lve3 Ramos, Luiz Detsi, 

· · deste a.nno, com. as restricções que indica. ; Fortes Junqueira, La.mounier Godüfredo, Ri· 
e a. nomea.r e:ffectivos, independente de con...: bel.t'O de Almeida, RodolphO'A.breu, Pinto da 
cnrso, nos termos do art. 318 · do decreto Fonseca, Paraíso cava.lca.nti, Adolpho Gordo, 
n. 1.159, ne 3 de dezembro de 189'2, os lentes Bueno de Andrada, Francisco Glicerio, Fur· 
substitutos que na. referida escola exercem tado, Hermene.,<>ildo de Mor-..t~. O•idio .Abra.n
interinamente o magisterio. ha mais de 10 a.n· \es, Urbano de Gou>eia. Ma.rlano R.amos, 
nos, s~m interrupção alguma.·; . Lauro Muller, Paula. Ramos. Francisco To-

1" discussão do projecto n . .. 189, de 1895, lentino7 Fonseca. Guimarães, Ma.rça.J. Escobar,· 
... orga.nisando o a~tado maior ~o exercito~ a. Angelo PinheirO, victorillo Monteiro, .A.ute-
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lie.no Barbosa, Vespa.sW.no de Albuquerque, 
Francisco Alenca.stro e Cassiano do Nasci· 
mento. · 

Abre-se a sessão. 

concei~ado jornal >esp~rtino A Noticia, 
em CUJaS c~lumnas_ teem Sl•1o publicados bri
~~- arttgos n.sstgnados pelo Dr. Coriol;l no 

E' lida e sem deba.te approvada a acta. da 
sessão antecedente. 

PRIMEIRA P.A.RTE fDA ORDEM DO DIA 

Fao havendo numero p:~.ra. se votar as ma
terias indicadas na. ordem do dia, pas\;8.-Se ã 
materia em discussã.o. .-: 

·E: a.nnuuciada a continuação da 3• dis· 
cussã.o do -projecto n. 149 R, de 1895, fix:mrlo 
a de3pezíl do Ministerio d<i. .lustrça e Negoeios 
Interiores para o exercício de 1895 (Redaeção 
para. a• .di::;cussão do projecto n. 149. deste 
allllO). 

O Sr. Gaspar Drumroond 
diz que a (tlSCUS..~O no Orcamento· da Justíca. 
e Interior já. se vae tornando um radario, 
pa.ra. os generosos collegas que se teem di
gnado de ou >ir o o:.-ador e para o proprio ora
dor que tem sido força.do a abusar de tão ge
Derosà attenção • . 

Mas cabe-lhe sempre tão escas:::o tempo 
que, a. não ser a salutar prc,idencia de ficar 
com a palavrtl. para. · a. sessão seguinte, já es
taria. a.l.'rolhado sem que, aliás. fosse necess~
rio o emprego· de 1Ulla dessas rolhas de borra
ch:~o do Para. qne :~. industrh pa.raense fo.b1·i-

, ea. para at·rolhar, pelo systema de pressão, 
os debates mais impo:-tantes. 

O Sr. -presidente mesmo pcderó. dar teste
munho de que, na 1" ~essão em que se occu
pou deste OrG&mento. limitou-se o orador a. 
fazer coosidero.ç{)es -politicas, como que justi
ficativas das cmeodas que teria de apresen
tar. 

Na ses~o de h01~tem circumscreven·se o 
orado1• exclmiva.mente á. parte economica. e 
financeira do Orcamento do Intel'lor, notando 
até que o · S•·. presidente ficara muito sat!sfel· 
to coro 3. justiflca.çã.o da emenda. su.ppressl.va 
do instituto Sanitario Federal. 

Hoje. restringir-se-ha ainda. ao ponto de 
vistA economieo e :financeiro de orçamento. 
sempre no proposito de agradar a presiden
cia., Insistindo 3.!Dda sobre o Instituto Sanita
rio ou sobre assumpto equivalente. 

E, uma vez que tem de se oo:upar de ne
gocios de hygiene, começam por extra.nba.r 
que o a.ctual Ministro tio Interiol' consinta 
na:consummação do maior dos a.ttentados á. 
hygiene public& de Pernambuco a.llude à 
furiia.-çã.o de um Ja.zareto em Tama.ndaré. 

Já a imprensa desta Capital tem- clamado 
contra. esse attentado. destacando-se de entre 
os. orgãos de publicidade nesta. questão,. o 

AqUi mesmo, no recinto da. Camara, o. bra
do foi dado :pelo co1npetente e distincto colle-
ga. Sr. José ca.rlc-s de C:!l'Valho . 

O orador sabe que a escolha do local para 
o la.za.reto foi feita. dur;lnt e o governo do 
marechal Floriano. ma~ isso nem s'quer di
minue a resl?ODs:tbUidade do a.ctual Ministro 
du Justi~, que. Pernambuco como é,e deven
llo conhecer o seu Estado, poderia ter impe
dido a. continuação de tal obm. 

Si, ao menos, pt>rmittindo o attentado em 
seu Estado. plldesse o ministro .colher maio
res beneficios pa.ra <1 União, comprehende-se 
que a su:~. respo::~sa.'bilillade ficaria. nm tanto 
mitigada. 

Mas não! 
A fundação des~e la.zareto em Tnmanda:ré . 

alem de ser damn~o ó. s:. ude publica do Esta~ 
do tle Pêrnambuco. accresce que ser<i comple· 
tamenta prejudicial ã. Vnião, a qual: perdera 
t<Jd:!S as ae~pezas a!li teitas com tn.t serviço, 
confor:n.e o or a.tlor demcnstra. · 

Sendo o laza.reto da Ilha Grande n. unica 
Est~ão q ua.rentenaria que possuem os po!.'tos 
do Brazll; gr-ant1es emba.raçes resultam para 
as rels.çi.ies commerciaes e maritima.s da. Re· 
publica com o estmngeiro .• 

No intuito de obviar ~se inconveniente. o 
Poder Leg.islati~o armou o governo federal da 
faculdade de crea.1' qu;~.tro E.st:l.ções qua.ren
tenatias, repartidas entre os Estados do Pa· 
raná, Matto G:ros..~, Bahia t: Pará. 

O governo util~ou-re dessa. faculdade, 
promptificando-se desde logo <l. construir um 
laza:reto, sendo primitivamente escolhido, 
como local apropl'iado- Ta.manda:ré. Poste
riormente e mellior aViSado, o governo no
meou uma comnü$áo composta. de medicos e 
officiaes de marinha. para. estudar a. questão, 
quer sob o posto dEo vista bygienlco. quer hyr 
drograpbicc. : 

Essa t!ommis...~o visitou o Estado de Per
nambuco e pe~correu di:~·ersas localidades, 
concluindo por escolher, como muis apropria· 
no local para o I3.Zare·to, certo ponto d:~. Hbtt 
Fernando de ~oronha.. 
. Depois, o governo nomeou outra commissão 
pa.ra construir o lazareto, .ficando ella. com
posta. de dous en~enbeiros e - nã.o se sabe 
pórqne-um capitão de cavallaria.... ·. 

Pois bem. qua.ndo já. adea.ntados os estudos 
e as obras,_ o governo. de improviso, ordenou 
que ellas fossem-sustadas e o lazareto fo~ 
fundado em Tamandaré, sem apresentar ~ 
zões ou motivos valiosos que justificassem o 
desprezo pelo parecer de uma. commissão 
competente e a.. escolha. de nm local já. ·des-
preiã.do! . . 



ANNAES DA CA:.\iARA 

~arla. rlisso consta do relatorio, sabendo-se Abreu. ~ogueira Pa.ra.naguã, Frederico Bor
por ellc ap<•nas que a verba de 1.500:000$, ges, Tlloma.z Cavalcanti, lldefonso Lima, 
.estava quasi cxtincta só com a escolha do Trindade, José Mariano, Martins Junior, 
local. O quo é certo é que Tama.ndaré não Coelho Cintra, Luiz ele Andrade. Lourenço de 
.se prest·, absolutam<<nte pa1·a. a fundação de Sá, Medeh·os e Albuquerque. Mtgucl Pcrnam
um:\ Estação quart>ntenaria. buco, Gonçalves Maia, Fernandes Lima. Clc-

o~mais, como se compreheorle que em um mentino do Monte. Rocha Cavalcanti, Olym
Estado onde ha ilho;;. não !'aja uma delias pio de Campos, Milton, Tosta, Aristirles de 
escolhida de preferencia pl\1'3. a fundaç.ão do Queiroz, Eduardo Ramos, Paula Guimarães, 
Jazn.rcto 1 Acaso não é o iwlamento natural Ve1';{ne de Abreu, Leovigildo Filguei 1'as, .José 
.e pm·fcito uma lias condições a observar-se· Ignacio, Sebastião Landulpho, Pa.ranho:; ~[Oi!· 
na e.>colha do local1 Certamente, porque dis- tenegro, Torquat.o More1r-a, Antonao de Sl· 
pousa até o mttito dispendioso cordão sanit:l- queira, Serzedello Corrêa, Alcinrlo Guanabara, 
rio, que ttliâs e tambem llln<t medida inutil e Belisa.rio de Souza, Fonseca POl'tella., Em~sto 
con<lemnada polos competootes. Braz!lio, Julio Santos, na.rros Fr.mco .Tumor, 

Ago1•a mesmo, em um opusculo ou rela to- Sebastião de Lacerda, Ma.yrink. C;~mpolina, 
r io (\o St•. Dr. Sodt•é, directol' do fnstituto João Luiz, Vaz de Mello, Chagas Lob(J.to, Fran
Sanitario !"ed.er:.1.l. leu o oa•adot• que o cordão cisco Veiga, Cupertino de Sictuoira, Arthur 
sa.nitario conv{lrte-se. afinal de contas, em Tnr res, Olegar io .Maciel, Dino Dueno, Padua 
verdadeiro íoco de E~pitlenlia que justamente Salles , Alves de Casta·o. X:tviel' do Valle, 
:>e procura evitar. Almeidp. Torres, Emílio Blum, i\ítwtins Co,ta, 

Porque, pois, escolher·st- Tamandaré, que Pereira da Costa, Pinto dtt Rocha, e Pe<lro 
é um ponto do conti nente, para nelle ser es· Moacyr . 
tabclPcido o lazareto 1 Ainda pelo lado hy- Deixam de comparecer com C<'I.Usa parti
gienico esse ponto nã.o olfeJ•ece as prr-cisas cipada os Srs. Coelho Lisboa., Enéas Martins, 
condições de salubridade. exi:stindo perto tor- Augnsto Montenegro, Arthut· de V::sconcei· 
r<•nos alng.ldi~os, formados po"!' mangaes,etc, los, Torres Portugal, Pedro Bor~es. IIelvecio 

Tá.mhem sob o ponto de vtsta. bydrogra.- Monte Francisco Gurgel Cunlm Lima., Silva 
phico T:tman~aré.n;io se prest..1. pa.ra. Esta.ç:ão Mariz.' Cbateaubriand, 'Arminio Tavares, 
quuren.t.emww .. ~ttu~do na. costa d~ Pernam- Marcionilo Lins, Zama, Dionysio Cerqueira. 
l.l~tco, 1 aroandare ~.Uerf'ce ~e~o t~ navega- Ptavio de Araujo. Tolentino dos Santos, 
çao com ~ma solu~~wde cont1uuadade~e cerca França Carvalho, Euzebio de Qucii·Oz, Oscar 
de um kal?metro, :tb?rta pelos ~·ec1fcs que Godoy, Ponce tle Leon, Ut·ba.no Marcondes, 
bordn.u~ o htt.ol':\1. Ver-If\ca-se. pore.m. q~e nn. Almeida Gomes, Landulpbo do Magalhães, 
parte ::>ui do porto, na ~at·t~ onde e m:us e~- Carvalho Mourão, Monteiro de Barros, .João 
tensa a soluçao de cmltli1Uld:ule e onde na.o Penido Ferraz Junior Alvaro Botelho Leo
ha recifes, o n.ncora.dout•o nã.o supporta na- nel Filho, Octavia.no 'de Brito. VallaAares, 
vio de calado ~upnl'ior a nove pés. 1'heotonio de Ma.rralbães Matta Machado, Ma-

Deste f>tcto collige e. conceit~í ~ autoridade noel Futgencio, ""simã.o d:~. Cunha. Lindol~ho 
competP.nte na mater1a o cap1tao de mar e Caetano Cru·los das Chagas La.martme, 
guerr:t Ca.lhei:·o.s da Graça., que nenhum dos Costa Màchado Alfredo Ellis 'Almeida No· 
transatlantico;; que Fazem a travessia n<.L Eu- <>·ueir:t Casemtro da Rocha' Donüncrues de 
rop~t PRI'<t o Rt•;tr.il podct·ã. t~mdear a~ li. Além Castro.' Gustavo Godoy, Mo~eira. d~ Silva, 
da 1:\lta de pi'ofu ndatlacle, mtn ha a.lh a :.•rea Paulino Carlos Cíncinato Bra<>a Luiz Adol
indi3~cnsa.vel para u.rJcot•atlouro_, como não ha pho, Cara.cciolo e .\pparicio M~t·i~m~c . E sem 
o :tbr1go neeessarto p~1·a os nav10s. . causa os Srs,Pires Feereira, Athayde Junior , 

POI'.vením•a o servtço do lazareto pod~ra Cleto Nu nes, Alberto Torres, Erico Coelho. 
set' fe~to clll~zrnellte em Tamandaré 1 Certa- Ferreira Pires, Domingos de Mo1-aes, Fran· 
mente qu,l nao! · · · cisco de B:1rros, Paulo Queiroz, Costa Junior, 

O Sr: . PREStoE:'\T!i: per1e ao nobre deputado Vieira d~ Mor~es, Alberto Sa.lles, Lamenha 
que interJ'O ffilX~ o seu discnrso, afim de pro- Lms e Rtvada.v1a COrrêa.. 
ceder-se ãs vota<:.ões . São successivamentc postos a. votos e ap-

0 S1~ . GASPAR Dltl;MMOND está prompto a provados em 3• discussão e enviados á Com
obedecer, mas pede<\, Mesa. que lhe garanta. missão de Redacção os seguintes 
:t palavra, consideJ'an•lo-o pt'Cjudicado pelas 
vot.'l.ções e peJ•mittil~clo que exceda a hora. da 
primeii•a. parte o tempo gasta, com ellas. 

Compareceram mais os Sl's . Alencar Gui
marães, Lim;~ Da.cury, Fileto Pires, Carlos 
de Novaes, Benedicto Leite, Luiz Domingues, 
Costa Rodrigues, Christino Cruz, Anisio de 

PROJECTOS 

N. 211-1895 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.0 E' o governo autorisado a abrir 

ao Ministerio da ~fat•inha. o cre<!ito supple-
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mentl.r dé í.. 6!6:99Z~:2.36 c.o al't: _ 4'' da lei 
11 : 265 de 24 de cle7.cmu:·ó de l8!H,diS~l'i buido 

_pela> s~.guintes rubric.1s : 

. ... -· ... 

. ·x. 131.'1.- lSO-! 

o ~D&"l'eSSQ Nadono.l rÍec1·eta : 

.. ,- ... ·.. .. · .. 

351 

~. 1 secretaria de E~t-~cln •. 
~. ~ Qu.ar·te! -General. • .. . • 

lO:OOOi;OOO Art. 1 ." E' o ·POtlet' E:l;('cu t!vo autorisado 
lO :OOú$(,'00 a. coot1~tc.r. por cicco a!loos. com a com
!O:OOOSO:J(J -panbja ou particul:l-1". .que melhc:-~ va .. "'t:~-
5:000:i-'{)Oll ' geo.' offe-recer, o -serviço de duas v iagen~ ---

' N. : 5 Cor. t:ldol'ia. ...... ... .. 
N. li Oommis$õ~ria.do geral. 
N. 7 -;\u,litotia ..... ... . ... . 

· !{· () QJI'pu rle inC'l.n.t..1.1'l3. de 
. 50.31JOO :ne.o·~es dos pol'tos , \e S. t',•:u'ldsco e Ama.

r«utc. no r io Par uahyha. ao dv. ·rutora.no e..."
t&•lo do Mo.1>anhíí.o, d e :i. qua.ntüt de :? :OOO:;; 
por vh~.gem com esc;tl:~s pelos seguintes pon
tos : Therezinii. Flore~. Uniii(). C:Itra.linho, 
r~ol)l\eirão , 'M<'l·r-ecas. Rep<trtíção, S:tnt;,~_Qui
terla. POT'to Alegre, P:1-l'twh:·ba e Ar:tyoses. 

m&.l'inha. .. ... .... . .. 
N. 10 CotD•> de mn.rinb.ei;ros 

uavaes ............ . 
N. 11 Ce>tnD<Úlbia de iuYa li· ''os ................ .. 
K. J:! Arsenaes ... ..... . : . . 

30:000~000 

50 :OOO.fOOÓ 

6:7908000 
2.9.:;o :6~ri;:;'20ól 

20:000$000 :N" • . Js Capitanias de portos. 
N. J.1 Jhlisamento de por- · 

t óS .. .. .. .. .. .. • .. .. 130 :OOCI:$<!00 
N. 15 For-.;-a nava.f ...... .. . - Zi5 :!.1 l()~ll 
~ . 17 Ite;-m.rt:ciio tl:t Ca.r\.:1. 

·Mô'l.t'itima. . .. . . . . . . • !!O:úoo;;óoo 
K. 18 E5cola ~o..-al. ••..• :.~ _IO':QQQ$000 
-N:--·l!'J.Retormadós~--;_· ........ : 38:5SS:;;8JG 
:N . .'20 Ob~ . · - . · . .. · ... · .. : .. ·• . 200:00{l.~000. 
1<: 23 ).fuo.içõe.s de !:Jocca.: .. _. . iOO.:OO(i:'iOtJ'O 

A\'t. '.?.." ReYogu.m·sc as dis,?O.sicües em con-
tr:!r io. . . . .. .. ... . · · · · · 
· E' pasto a TatoS' e <~ppro•ado em I'' dis
C\l~_~ilo o seg-Uinte p~ojecto n ."l01·-de. IS!J5 : · 

O {)(Jngresso 'l'acional decreta : 
Art. -i. ·• Fio~ o Poder Executivo autoris~do 

:1. re\·ertec.à..J ·· <".las::e .,l_Q - e.'\erl\i:<> o tMerite· 
refórm,Ldo do. m·aur. de·cava!lari.- C.--.rlos ... ~u--· . 
""UStil Cogov·. :_ '. . · . . . . . - · · . 
" .. Mt~ 2. ·>:: ilevpgn,m-s~r as díspDsi{'OO~ em: cnn-
trai•i9. · ·· . ·:. e... · ~. 24 .!o-I!JniCõélfhtt'f~.es • .. : •• _- ·1 .. ~00 :000$000 

!\~; ·25 ~!.;.terio.CU.e ·eo:i~trul!.;_ ... · · '"' ·· · 
.· ção 11av.tl. ........ · :< l.ZOO:Q99.8-®!l. - .o !!~.iJ.· . ~]!,·:;:mei~eo· A"l~nc::{'~{[;ô-:· --~~ 
X: 2ól"Combu.~tivei; ; ••.. . •. ;-f '' ~-.2.~0: OOO.o/.100 (pela, ordem)·· requer dispensa. de interstício 
);; : Z7 Fr.;,;tes: .- ;: ' ·· .... ... '50:0iJ(Jf:000. p111'a 9 nroje<:to entr'(;.;.·,em 2'. àise_u_l!s~o._- .:': : 
~-.. 2.s::E.~~!'~:~:';~es .·, ~ _:. ·.: ,::~ :_ ._- ~; -~~ :09.ú~(J() · consurtâd:,;, a' C3a:iâ:l·a _,.coneede a· dispens:1 

> i.eHi :\!03~"250 pedi•!a: -· · - · · 
. · E' :· Mtnunciada a. .,.,Qta<;.ilo · c\o prQieeto 

·· "·A:rt.· 2.:;- Revo~"am-sa as disp<:siçúes em fi. li8 A. de 1895, _!h::nndo .n de>p<!Zí~ •lo Mi-
~outrarío . ~ - lr.i~teri'! cta ·]JJ.u~~·tria, Viaçii~. c übro~.s P l. t· 

.- · . · · . · · lJlicas. 

X_ :!.18-1895 - -va~as. sal~<U!_-a.~ emendas, a); se~intes'rubc-i.;. l 
Süo suecessivame:1te postas a YOios e npPI'O· 

cas do pr:·.tf'Cto n. liS A. de l&Jv: . 
· A r l. O !>:•(J~id>;nte da .Repuh!.ica é. nuto
r!Sa!JO a. d_e~pen · !er. 1G1a ~·ep;lrt!(.ito .dr) )l~:•i.s

. .Al'Uf(o .. unle>J. E' o ~o•er.no autorí~do a ·te!-'io d<\ Inchl~ll'i<i, . \'in~o e. Obms- Pu bltCi.\$: 
:1b1i r M ~!ini ~tel'in . ch .Just.ica.. e-Nef!.-Jil,os·l.n·. ··· ·I.' Com (8'sal'\'Í ~c;. i:~iel'MS ctcsignallos·n:lS 
tçri ot·e~ o C'.r•(\dit.o especi:ll de 7(l :(l00.~ p:~l'a sei!Uírites ruhric::.."L>,a (1!'-'\ntit\ de 99.405::?:24:;;6\lJ. 
p~~mento d"S de>-pet.<J.S, o.té :tO f(f'D do actu:Ll (l, SQ)J.n•: 

O Cong-ccsso X~cion:tl resólve : 

.exe;•,)iClll. com o. pes..'Oal e ma:tetiu.l da Coloni<\ 
·cor·reccioua.l dos .Dousl}iós; l'evogat!:tZ as dís-. 
poúçi)es em conka.r.to~ · · 

)i . 21!)-1895 

1 ·. • ·s~-reti\rk\ <le Est\\9o. -: 
Corn_o n:t propos~L .•. . 

z.• Aurllios i\ agricn! t nf'<t 
- S•lilf'1;i1lli<l.:t. :. oon~i- · 
gnação -pCL!';\ · a fa1.eo d<l 

o Con;•res$0 !(acion_3.t -'deci·eta : . il11 Bm\ Vbia; . C\1lll-él'-
.., tu.h\ em ·814.')954,:-to .CàOl· .. -· .. 

3i6:5to$oõo 

· ;\l't. 1 ~:Fiei ci PÓder E:xeeu~ivo autoris.'tdo · liio rle,;27:<i. c~tntrl!>uí~ü.o· : 
.i :?~'jr o ·cl'ed.itó. $UP;i>lemeu~f'" de 819:c:oos ·á ~'l.M\·t\s·d~~~~-~.(~~ ~~u-:~ ... ;·: : ,. . .. :~:. · ~ · 

V(l>Oi!- n. 4. do_al't. li: du. lel n. .. :2,!3G de . .24 de , re:\\l. tliter.u~\ttull~\i': J>v'lll,' · · _. .. -.:· --· . _: · ·~ ,_ .-
detem\ll't> tle. 1894. · · . . . · ·, · ·.. la Pr(ltection~je la,_pt·~ .- . · .. · .. · ·" .. :: ... --~·. ::: -~'= 

jr~~:;~.~;R;.~~~~:~:; :~:is~~'~ ~ar'c@~ -~ ~; ~:_t~~!~J!~~~~~~~t.~ :~r· ":' ~j -.~-~ ~ :- r_:.-: ::-~:~?ê:.:::~~ 
.· .... ; ··~ ·. . ~ ·. ,. . . . . 
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20:000,: 1~1·..1 ;;uhlic.'l
~~$ tfU\~ hlte!~iSeln;li
l'o;darneate :"\ !:\ Yonr:. e 
in•lustdi\:; uncio~.;nc;... 38~ : 354.~000 

~ .• Subreu(iio :is co:n?anhi:\~ 
d~ nn,v.ega,:to a Y<\pot·. 
- ConlO 11:\ p:·oposta. .. 2. !!$0 :50;)$0DO 

4.0 :lgell~ia 0e:.ltra1 de 1::;
mlgl·:u;~o - ~ •qtpl'imi
do:) n~ n~s..:.oni Ht;).l·itiJ~:-.' 
•.la ho;jl.:Jnt·i;\ •I:< ilh:r 
oas Floa·..,s tt·.:s c;n·\·o~i
l'CI' a lt\!S t:o1ZÍilhi!!!O$: 
el<n·:t•.!vs l'llSJ?e<:ti·:;t:tell· 
lt3 a o:uou~, 7:r:uo . ..:;. 
5:-lOO..: ~ ~:~tK:;: n' ·:,ln· 
ci!llC11 i OS J io.s l·t'4!i\1e,::. 
~n:\C~J::1i~t-~~ .. r~;.:·n:~!:'s ·; 
nl~l'\llhCli'VS t::i~ ;!'t!~ 

lnneh:IS ; ::n~1u~:1!:ula :1 
cons•gm:~üo - ~t·\~(;.: ~ 
Dh-~l'b\l:; - com .J.O ~~~

-tos p:tl'<l a cv:oniõ«çilc 
aacicna! li9 )Jnt to ti:-c;;, 
~. 100 coa to~ e~hl~ :.•\;.
~:i:l p."tr-J. i~ c,:!oni~1·~·:ic
~n!tl~·~.t ~ c.:u.i; .. ütu tJC'! 
:.,tcv.\Oj •lo t>o.~l6.lil~S · nlu 
Cath::!'itr:L o i~i.:r'f;l·,:ut:c -
do Sul: 60ú co:1 to:; como 
auxüio. lll\1';\ a ·~oloni:>.'\
(iio c::U l~pé. ;. uo~ =:_st:-i~t~ 
do Xoa· rc ela. Re;1ulJih:n. 
~udo •hms terço~ pa:-a 
pasoa!."eHs e nm terco 
var.~ hlC.'\llsaçito uos im
mit:L'.11ltc::s qttc fot·cm 
coutr·~~~t:\Jo,;; pv:· eõses 
Est;\•1..,.;.... . . ... ... . . .. 2.105: liO~OOO I 

5 ... Cort':Jhr:> - Suppt•iu;idos 
;)O CoJllactCrr'eii o ~2. .:;1-
l'imlJ.~dot•es e eleV;\dos '' 
l>O o numel'o tle :!ea·veu
tes dn .\olmínistt·a~io do 
Districto F cder<~l e Es
t:ulo do Rio tle J:welro.o 
e elc\';ld::~. õl 5.~ :t t!ku·ia 
dos :it!tTen!es tlesta. ai· 
mlni:tt":\(;lto e ua Dírec
toria G~it'.tl ; suppriuli
dos sois c:\rim\KI.:!Ol'e3 u.-: 
.\dnlioistl'ação do E:;
tado t!e S. Paulo e ele
Tada :1. 4$ a. •.lia:ia tlO$ 
Sónc:ltes di\St.'\ atlmioiS-

: tt•a(':io ; red u~klo a oi to 
o mmero d J cartei!'o~ 
da Admiuistl·nç;io .d.; 
Ala~ôa~ - .~ugmontáda 

. de 11-: 6SO$ p:tl-n_zrntin: __ _ 
~'\Q\~s no 1no.xüno ée ·: ·-~ ··-.::·.:-._ 
-tO •;. MS em prog:~tlos do 

Cur•t•6io do .\m:~zonc.s -
: .. u;.;men!;t·!:l de :30 con
to3 . .. o. Y~t"!Jil - \'i.lnt\\
;scu., C:i[)CCi.lP..:; tl e~l{l.l'C· 
~\dos; úbinnh!;\ elo 100 
;;ont.:; '' '"cl'l"' - Con
ducçr~> de :'l!:.l~s - e 
d>J\·atl.l :t ()O) CO:l lJS ;t 

de~L:n;l,h\ •• objectos ~o 
tl:q>J.lionlc· o uteasilios. 0.1i51l:529~")00 

il." To!e~r·;tJoltos- ll~lln1.ido 
•le .. ~:ncu o l:tnn·~~to Út.! 
t<:it:'H'.::i, ii!Jilj d itli-!t) lllll 
1ug-:t t1 •h! :\:!t;\ 1\U-:r.:e U<\ 
r::scr·i;otorin ~~ntr·;: I: s•:p
P~'i:n! ;...,.: i 3 c.;tJ. !bt~ls ~:~ 
I" claw~ :aas ~nh-ccnt:'.
'!<':·ias: :tU!.'u:c:; \a·!~\. ú~ 
I 00 t~ull tro~ 'io:H:l. :1 r._.,!.; 
te!epllonic;~ m C,\pih\1 
['dCJ~:! ..... ... ... .... !).011:720~00'; 

i:• G.~r:u1ti:~ 1- ·l~ .i ur.,~ :l~ ·:S • 
t•·.tc:.:::: ·.lc f~no - Conl<> 
nn JH'(I :w~t~ -..... . .... 1·1. 13':1:9?i:).J:};} 

s.·· E':tr:~t!:l t!O !."()t•J"O .~f, ~J-
i.rr-:! - Co:rtt.) nn ;t:,·-
l~t·: ................. . 

0.•~ E~t!·uAu tiJ F.,rro ,;IJ B:\
t:u•ité - Cor.sh:naJos 20 
cmtto, p::r-n o mat.•a·iul 
da;; cstnçõe~. J'e<luticlo :l 
~20 CJ>ntos o mat.3t~nl 
c!a l<r'\·om~io. r.!lcvi1~n. 
nil ·I·' tfh·i~iio, de ;,Qo) u 
41J0 <:<>utosn.cóm;i;;ua<:~•O 
p:tr:~ traL:tlhos prepar:-.-
todo~. ele., .; e<li:ici·>~. a 
200 ~ontos [l:n':\ m<~tct•i:t! 

2i9: 1-í~)O·"J 

. .. 

rodau ta, etc.. c o lo 20 
coulv:; p:H·a ~:vl.lntml~;~. 2. :200;02$:;<7:;2 

O. Estt-:.\Ct:t t!:! r'-~rro Sul ol~ 
Pcrtr.\mhuc; - El~\';t<ln 
IN 3• Dii'IS'i'l de 2')0 ;; 
.O: OU contos p:n·tt :t \lt'Gl\:t• 
mção u11 •ei'lo e oot-.,~ 
ele n r te n:\ 1" -se::~üo c 
supprimid:t a dostiumht 
á. a~ ~ccç;ül.' . -.. -..... 2. 251 :::í03.){l5(1 

11. EW·:ubt de i:'et•t•o Cell
tt11l ,\;) t>er:lmnlmco -
3" Di 1·is:io: :~.u gmeu tnua 
de 50 cton tos • a cons!
gan~'io p:ol'a-obras tlo
vn.s oaltnha-eoosign~-

.. do;; 50 C011l05 IJ.'ll'U.C.'\.<.'15 
,\o opor.u·ios, em Ja
bo;'\tãn, 11:\ 1"' S:l<:ç.iO : 

_ ;tugmen!ada .de 30 coo
tos, na 2" :;e::~io, parCI. 
- rerestlt:neoto de t un-
neis ;·cTevndh. n:c~·-S.":- ' - · 
cÇtio J.e 100 C:l!ltos (\. 

~---=.·-.:: -.... . -.: .. 
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· conslgml('tl·c. pt1.rn-em
p1-eit:l.•ln. a: soppri m!•la. 
-a. c.lc-sticwf:\ (1. - estw:!os 
·e proj~tos de A làgô:l. 
do Bni.-co ~~ Vil la B~ll~. 

12. E:;tracln de Fel'r\l ceo
t r!!.L rJil · P:~.ro.irfl!~-Ele· 
vad:\ a 400 çou tos a con-

· Sj~oaçiio po.hJ. o. em-
prelta.i;\ <lo 1"':1-l'n' d uo 
Mol ll·ng-U. :'!. C:~rn piu:. 
Gra.nde. t\ 2;)() co o tos 
!.131':\ •~ emp~a:to.da ll•> 
l'a IDa.l do Gn:~otai>h~ a 
Novu. Cruz e snwrimi-
dns :1s consi~:1c0as uo 
mm~ l do Ba.La. lhão. . . • . 1 . r:?.:) :200$:!00 

]3 Estr:td:1. de Ferro P<lUIO 
:\ no:lSO- Como na pro-
posu. ..... .... .... .• : . 

14. Estr&.<la ric Ferro d tl 
Ca.híáao S. F1a.ncisco- . 
Como n~ prop~t<\ .... . ... il .. l.OO: iS3::=;6Sl. 

15. Estmd:\ de r·erro t,;eo- •· 
.. tral .·do .. Br:tsí! - Cvmo .. . . . 

na. -propostn .. . ... . . . ... 30.4:~1 : li-!.~!5 
(6 .•. Pr_Ol()cg,,.me n to cl;t E:;-.. 

t~ada.' c'l!r · Fet·:-o ·~entt't\l· · 
.. _ do· R1:<\Sil.- (lnch\irlo o 

ramal dll \.'iirõ . P:·eto . lL . 
. ... _ lllaria~m~ }. · Como U:\ 

~ .'propo,ta . .. ·.. . ... ..... :~.200:000~ 
17. Eslrad;~ rlG Fcr!'O de 

· Porto Alegr'e o. · Ut·u:. 
goa~~a.: . 

I• Di>i:;áo ( a.d:nipi~t~i.o 
__ eentr_:tl ._ccmo oa. pro
-põStà:· .. -

;;;, Di-rls;1o (trnfego, p·!ssoal 
c mat€ldnl). <:OJ:lO U<~ 
l>ropo~t:l. 

3"- D1visiio ( Loc<lmoc;I•.•) como 

"~log-,·o •~ ur·ogltn.yi>.u'n; ·.--· 
-:- :'u:tl'ese<:::ce-~e : 

RMI:lG~ ri B SM t'Aaa:t. - (!I) 
Li>rnmcuto. 

Pó~~o.\1 ••.•..... ; . ..•••• - · . 
M~tl)ri:o L-Con:o n:t [Wopo~ta 
!::rentnlv~;; - Como oa pro-

liO;t.;.~ ............. . · .... .. . . 

20. Oim\s Publlc;as elo. C:L
plt;ll F..:titwai- De:non,;
trQ.C:1o u. li. sttt~tituiua 
<I d.,:JOillica<;;io - o\m1~ 
novu$ -pela. a.cqa!siçiio 
c ~lllLl í.>a cão tle ·no\·os 

· w:mauc:l:\e$. 

1 :rr, ooo.;ooo 
500:~)00 

l~:SI3*l50' 

:! . 7 :Jl : s [ :~$(j.')l) 

Estrwlll de Ferro do :Cio d'Ouro 

\'i<\ pcMnaneote -Su!);d- --.. . 
nn\lo um chet~ li~ Haha 2.872:0-15$~00 

21. Otm'\-~ · Fedeni.Çs c;os 
H>Ot;o uóS-Açude'Je-Qui
Xndú. · ... ··· 

.J?.~ijSO<\l ~- mn.torinl. : :.. . . . • · ;i91J .. :_000$001l 
l1~1hot'n.ruento dJ -L,lo ~ão ·· 
. Frnncic~: 

.Pes~oat emt\teritil. ·:~· •.. ·:;: -_ ~JO: COQ~'\)00 

l<.io l UI picu:·ú: 

P~Sõoll e mnteriàL .. • -... -. ·- 90:00Ô;j:JOO 
)lclho:':lmenlodoRio Cu \'1\llá 
P~il l o tn-•teri>\1 •.•. : ...• 
Po~to3 ) 1t\ t':t imo; - (OIÍr..lS 

JlOI' :\dministr-.le.ão) -
Pol'to fio Par-.\ ..:... P.<:s 
Sva l e r:mtcll·iut ~e ril~l-

_so:~ 

na propQ;t:J.. . 
4• DiYi~~~ ~Vi'~·perm:tnet1te) 
Pessrol . , • . · ... .. ..... .... . 
Máterin.l .:-:; : . ••• . . ....... 
Eocomrneudas de . mntl3ri~l, 
.. · ti·a.fego:e locomocilo ...• 
& Di visão ( coustru.:cão.) · 
Pro!on~a.mtJnto da T:•quary 

g'•~,l('eal • • .. . • .. .. • • • . • . _ ·20:>: OO<f.i;()I,JQ. 
?orlo •io N:tt:b!- l:'essoa! e 

tnilte1·:o.L : . :. ~ . ::.~ : . .. 
500:000$000 Porto ·rthvPnt·~hyb;, ·.;:.: Pes- · 

.... 
100:00~'000 soal c m:\tet•itl! •..•• .' .. 

~50:0?0$000 

· iO:OQU$000 
Porto da Pcru;unliuco (con-

2.'50:0DCJ=itl00 .ser•l:tÇr'l-0) - j?e:lSoaf e : ... .... 
nlfl ~\'t.:l.l. •• •. •••••••• - 3Ú : 0[)():3J)00 

a Po:,~ - ~.:8'."!!·.- . ... ·. ·. . 103:000$000 
Port() de! S. Joii.u da Ba't·r.~ 

· P~o:1! o. amtedul: . •. : · 
Pol'lo de i"bc:\l1d - ?~ 

500:000$l00 

l.S. R~trada t!e FP.rro de 
Sa.nt~nna _elo Livro- · 

2.531':033$00(} e material ... ..... -··- .. , . -.· H :000$JOO 
Porto de lguape - PeSl;oa.l · 

c nnteri:~t. .. : . .. , ... :. .. 50:000$000 
Porto de_Plm~:Oa"il:i ,...;.._·:?~- . 

!:Wal o ~~te;:f:;I:. ~ ;:.:: :. -- · ~ i0:000$000 
Porto.> de Saott~- Ct\tb.ariu<lo:e: - · 

.. -···:..-~ 

' .... 

·.-mentõ: (An'ne:~:tvta.· :10 
Pro!oogam~nto da Es..,. : 

: ,- · · :.tr.ü.~a"d~' Ferro'· d_e l:'P•~to · :.. . ..- .. 
_ .Al~gr~-i~ Ut·u~ut>yn.nn..) .' . · · . . .. ~ 

· 19. -- P.rotciír~entF.dã;:m..:-:-.:.: - "----
-~-: l!ada d'C Ferf'ó a é· ~orrto .. 

· l ta:inlly.:.:. P,eSàoiit·e:mi~:';'- ·.::: - - · 
. ~- p·-· t~di~~ _.~~- _.:._, :_:_,d'-"::J~h_:,:~~"":~-~,~ooo.~p · 'H_i _ 

01 to . o '-lO raDde., .. o.-: SuL _, _ : =: -·· -- • ·-- • • .. 

·:-'·c_~=:i..;.y._-vi- -.··, .. ,. -
- ,Pessoal o material.; ___ ··:'·I.~,D_:-oo()$000 ~ 

. . :. ~. ·_···:· .... ~-~~->=· ~:' -- ~ .. ~u ~· .. : .. · ...... ~ .-:::· . 
.· 
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Fiscalisn~io, 
juros: 

l\I:m1nhão: 

suh>en~o e 

Subveoçiio •. ·." ..... . ..... . . . 
FisCJ.liS:lcàO .............. · 

Ceará : · · 
G:~ran tia. j)c jut·os li ~~ soht·c 

~ 548.3itl :to c:11nbio uc 
27 .. o ••••• • • o .......... o. 

Fiscalis:'l<;ão ......... . .... . 
Alagôas: 

Garantia. de juros . ..•.•. .. 
Fiscali:>açü o ........ .. .... . 

B:thia: 
Piscali!açito .............. . 
Victoria. <&-1>irito S<\Uto) -

Fise.'\lisw;ào .•.•••..... 
Rio de Janciro-Fi~cali-sac:ão 
Sant~ (§. Paulo)- Fi~ca-

- liS.'\C<\0 .. .. ........... . 

Laguna: 
G~•ran_tiii. ~e juros . • , •.•..•. 

- Fiscahsa.çu.o ••. .. •.••...••. 

22a Dircet•Jri:t Gemi de Est<\· 

-· 

ga.•oanli:~ t.le 1 ~ 2. • "'s comp:u:bi:is ou em prezas que r:o-
s:'l r<:m •lc ;:-:~r:lntia:> do juro,; ou subvenç.Jcs 

I {í.o.,!,ri;:.ula.s a. cctr-at· p:u·:~o Tl!csouro f:'ede!'al I Ct'•lll :1 ~ 1J uol::~ qun Hws tiver·em siuo mut·cad:~s 
H 0 :00(),.;()00 ·(>Cid l'oclcr l~xcr.-~;ti>n ou IJUC cor.slnt·cnl ·lns 
l-t:000:::00:1 l:•lo:-lia~. 1'-'l'.l. Cüll•~UI'I'C!lCÍ<L ~l::s :.!eSíJt!Z.'lS de 

ri:.:.:::tli~: . .,~o Ct'tmc!as pelo decreto n. :100, t!e 
:!r) lle jurtho cic I S~~ I. instituidõ\ :;oh n clnu:>ula 
th~ desll~:z;~ al~O c~.cudcr á. re.cei~ proveniemc 
,l a.l]uell:~ :•a·r('c:\• h ;;iío. .. 

2! ·~:-1-Hl.;;orll, ,,s cornpaahi •~s. emprezas ou c~:esiont\t·ios 
l-! :OO~Ut!ll sern :<uhvt>nc;-J.o llll g-~l'a.ntin. de ,juro~. silv su~ 

bot•din:ulo.~:> á dispo~iç,ão ant.erior, logo que 
GO;_O:.I~Oi):l ~e,latn :~pprovado:; o:> estt:dos definitivos da 
l-!::OCI~· •C)() re,;pccliv:• OOnc<~>:-;ii.u ou ernp rehenclintento. 

S.io i>enta.s d~~a oul'ibraçii.o as comp:lnhias 
· ou emprczM<- cujo:: ('Ornr ... ctos anteriormente 

i 4 :o-JC.t;;JOO I c-!lebr.tdoç i mpuzel'em e:-cpre:-.. samente ao so
l \'erno a.s de:pez:ts co:n a respectiv:r. Jisc-.di

i 4 :!r.lo~-:00 sação. não ~P.D<Io pêrm'tti•lo. porém. ao ~o
li:':OU;.RflüO \'Ct'DO (,•nccdct• a 0$<:\:i companhin:-; ou emp:oc-

. r.~ nenhuma no;-açiio I)U Ht vor de qualq ucr 
_ ~~ :00•-'SO'J~, especie. ~ern que .clla._sQ subordine úqoella. 

obri~<,'ilo. 
~ 3.• Fica rev.:,g:u.lo o nrt. 16 do decreto 

C•0:0:):]$00r. n. 528dc ::s de junho de. 1890. 
~:üOO$úUU ;;; 4." Os lul)!n·es ·de telegro.phisto.s cheres 

1!:~ ReJXI.l'ticito G·~t·:~l dos Telegra.phos serão 
-~!.~~6 :04cl-;;ooo preenchídos_ por tele!f-r.a.phista.s de 1 • classe 

em commis...'<ão: 

·1istic:J. - Como na pro-- . 
· põstn .... . ............ · .. ·:!1.2 :lS['8;)00 

§ :>.• .t\te ulterior llclibernçãodo Congresso, 
fieam llS esludo::: e _const_Tucção do prol•ln· 
g:unemo tl:~ EsLra1La. tle 1-'etr'l.• Cen tr-.ll do 
Br-JZil-limit:ttlos :i. cid:t:!e do Co~•.-eilo . 2:3• Event>H\GS - luclu!dn. a 

. - quanbt de iO:OOO~ pan 
as àe-reta.~ •le J>el!soal e 
1n:1.teri:tl , impre~siio de 
rei a l('l'iO e 111:1 pp::t da. 
viaçii.t• gct;ll, 1~ ca.!·go di\ 
eomlllis:ào espeetal de 
viaç.;\o, da c..'\mara •.••• ii';O: OOO;;Q_· !JO 

ll. Com os SCt'l'iços nlllllicip:w;;. ainda a 
cargo.tla. .União em virtmto u~ contractos e 
por eontt\ ut\S verb:•s e,;pecine;; cpw no ot•ça
m,;;nto da a·ct:eil:. lh~•s si'io de:;t in:t•.l:.~, a IJUllll· 
til~ de .... , .. . .. , . . .. . .. . .. . ::; . i!iO :6S 1~24 

A' snl~t· : 
1: lllumin~ t;5o ttuulica - fi-

§ 6.• O p:·olongnmento do ramal de Ouro 
Preto é li mirado.-~ <:id:~ode de i\1tw!an:t:~o. 

li' i .• O Pcdor Executi\'o dewr•mioar :! o 
limite p:LJ-:l a. ronstrt:C\:iiO e e;;tud•lS dos 
prolon:amentGs da$ üem:\is cs&radas da 
Uoiiio. 

Alélll desse limito. ~õ por lei Jo Congresso 
poc!erà. ser o SEH'viço f1lito :por conta dos cofres 
Lederncs· 
'§S." E' vedmlo o estudo e con-;;trucç,[o de 

novos ram:~.es nns estrada;; d:r..Uaiiio. . · 
§ 9. • Fie<~ approva.d~~o a cl.ausul:l. ~XUI uo 

eontracto celeJor-.-do pelo Pode::.- Exeeutiro 
ern 2:; de julho do cot·rente :~.uno coro a 
.-l.uu:;o~ ,'f :•:<"~< .\'ttvi[Jatioa ComJI«Il!J L im.ited 
pa.m. a n:\\'ega.;ão dos rio:; Amazonas e outl-os. xado u:n :ll.; ~~ •Jiaria do 

:>et'\'I:UtC .. : ......•.. . . 
2. Esgoto da Capital Fc:tlera i 

-' Fixn.Uo em~ 1\ dhwic. 

95~:~~24 § 10. O Poder E:ceeuti•o fica autoris:ulo: 

do scrrente....... .... 2. S~:5:;1S.::;)OO 
1.• 1\. vender ou a.rt·endar a. Fazend::~. d:1. Bô:l 

Vist3. i 
2." A transferir aos. E;ta.dos interess:ulos 

§-1. '' Contino:1m <iffi vig-or os ns. !, IJ.t, I\· , ou re;einctir os contr~ctos de n:weg-.tç-lo de 
Yl e .V H d:\ lei u. IOI B, t.l•> 30 de sote:mbt'o pequentL C:l.i.•ot.agenrsubvenciona,ia i 

... -·-· .. . d·~ -.18~)3, e :u·t. 1,4 thl .. J. i n. 3.3\Ji de :Li de .. :1.• A transferir aos Esta,dos. por n.juste, 0\,1 
.. .nvye:nhro:'\1) ISSS. ()Utl a utori:;ou o 1-'o)der· rc•cilldit·, !lledia.nt.~ accõl'40- o cont1-acto ceie-

·-. .. -·-:~"~E:ceclJtivo.<t· t'eSg":llt~;· ~~s e:;La·adaS.:.tit· f.!tr r._ rlrL.I ~t·a.do oom a Contp~nhh(M:etropolitan:l.. 'Ra.!:"~ 
· -:· . :- Bt~lti"- ao·s. J:'raoci:;co ~ 'l~ccite :to ::>. Ft;~.n- introducçú{) <le lmmigri'utcs:,.abrindo os . CJ'e: 

.. • cisco,-no; termos dos re:;pectivos c~·Ull'lte tos . di Los qtle sejnm neee.."Sal'iOS ; -~ , · •-. ·- - ~. . - . . : . .. 
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- ., .. _ .. , .. . . . ·.··· ···-: ·- :. -~ ..• - ~ -··: ~-=:·· ''":" . .•.. - -· ....... 
·.~·-, 

- -·v i abril' crer ito;; ·para occOri'êr" ao paga- ·miniStração dame.~ma estrada e alteraeties-de 
mento das ctesp~zas .decorrente:> da intro''Uc- vencimemos. sem a.ugniento de despezas. 
çii.o e transpone .de imnligrantes •.. ate o:trans: 12:· .A mandar Jiroceder aos reconhecimen· 
ferencí<l. C>ll rescisii:o do relipectivo wntracto ; tO$l1ece:;'.!i1.r.ios. pa.ra o fim de estmlar ~ con· 

ií ." A. rc-orgauis:l.l' e SUP{Itimir ··8.3 rep:~rti- 'leniencia de sul stitl!i.r os dous · ramaes da 
~ tle immi:.trac;ão e ·c·o1Ntisl.ç3o. fazen<1Q EstJ ada. de Fel'l'o·: üe Porto Alegre a Uru
arldir <~ ot:tras.repa.r.iiç.ões os empreg~~:los qu'il guayana que - vão -a. Sant'·Allne. do Li'vra.
pclo S>!U tempt> dó serviço t11nham .a. mo di- ment·> po:· um ~6 :ra.mal, .que liga a. esta. ci• 
t•eito ; · · da.d•1 ó. tie S. Galwiel ou ou \t-o :ponto maís 

e." A eilt rar em uccõrdo com a:> t!mprcxa; t;on';t:nientc. . · . 
de bnl'g~ agrícola;;. pa.1-:;:_o ti.ril de!liminuir . 1;:. A t·eorgauisar, sem a.ugmeuto de d~s
:\S reSlpon~bilidades tia Unmo ou el:tlOgutl·í:l$, peza, o servi•;o de fiscalisaçãa e execução de 
pQ(\endo, quando coo. venha. coMeder novos obro.s dos vortos e canaes marit.iroos. 
ptasos :is que desistirem dos burgos _em quG E' ann.uo.aia.d:\. a voto.~i'í.o dc.s omenda.s o.ll'e--
não . haja execuçiio adea.nt:~!a. dos l:'espe<:ti- recida.s ao projecto n. 178 A, de 1895. 
'"os .. serviços o os fltvor es que fo1•em lljusta- • • · · 

.do>:fl importem diminuiÇão ... cte onus. ti.s que _ (!,.Sr •. ~res1ae.xu:e-A .. cama1·a, tem 
acçeitltrem .1·esci~ão dos -respc:ctivQS ·contra· de_ aa.r o seu voto a._ 99 emen<!_as q_ue lora._!ll 
ctos. :- .. .. . _ .· . .. _ _ . oJ!ereclda.s ao . proJv.cto r,.: l ;!!,-t~ Meso. nao· 

í . 0::\. enéam'pa:r a . Wite1t1~. aml Rmsi!it(fl pód.e_ esta.t repetindo leituras, peço; pois; a.t· 
-Tclcfii 'C!.pil Company, nas cond íções 1le seu coa- tençao. .. -_ · . , ·· 
u-ac.lo:>, !~endo pa.ra..isso·as opemçõr.s de Cl'e-_ São successivameo.te pQStas a vo.tos-oe _l>p-
•tlito~.ql!~julg;~r uecessa:rias ·:-·.::--- -- · ·· .. :·- prov5:di~-~àS._seg-riU:itiS .. _. ... . 
" .• 1). !!, ,l.: .. creu.r, · sem. :a~--ménto,de,aos:rm.a. :(). , · 

•:::· 

,;,..•, 

qua:di·o de:guar.dasdeli_nhada_. Rep_at•tiç[O'_Ge- , ... · E~aerv.i<w ··· - · ·. 
: ra.ld~s Tetçgl:~·J>hos, ~de- ~romoO:<;â,odo director ' · : N:. ·

1
····.·•· .. .. · .. .. ·:: ,~. · : ·,. · 

l!~:ahcom•Josto_ .. _de uilas: cla.sses ;. com venb!-1".. · · ".··. -.· · -~- ' ·:.·.· , ..... ..• ... 
v ~ d "· .. 
~:~t~~res_pec~"-~~~~~--~~} :~~~:e 1 :440:; .. Q.n_de, .. :~qu.Y.ie.:~.-7 Auxilio á A.cadeiliia-~-de . 

7- P _' -. :: ·. - ·· · -:. · ~- . _ . Commerclo de Juiz de Fóra, 20:000$000.. · ·__ :· -
. ara _ a.s pr1merras··nomeaçoes;se:rao apro- _ 8 ... n -- « 1 das < · - }9 d" ~" ... d -- • 
'l'&ittv.los os .,.uardo.S ·actuae.-: que · contarem. . ·· · .-~"· · ... a a. . . _-E~efl, .. v -se~~vro ~; .. :- :._.:~ 
m3.inle ·>eis l\n·nos ' d~ ·:iions·sém~s;·sfibéndo' · .l8.95.~AJl%l,,o.,BotetM.-Lui:" J2e!-~i..~fi.nw ·· -- - • --, 

. ler ~-~:serever. · · · ·:· ... : .. ·- ·--. ela Fo'flsccu.-[..eonet. Fi/.ltiJ.-JotlO LtH.:;.- · 
· .:Qrgani~ado o quadl.-o.-.as·vo.gas ·que:· se . de- G..onç_alcc:; &m~p~, 

1-em serão ::;ic·eenchid:ts por &.ecesso dos tra- r ·-·" 
lllllha•lores -pa.ra. : a. 2• classe• e pol' guardQs ·. ... .... .. '' - . .. _ .. . _ 
llest<~ -·Cil.tegocia·'li:âi'i .. 1\ ·1•." ba:ven•lo· e<1pa·~.-r- i\'úxilíos a: agricti ltliro,;_§ 2•- Fica. ~ia
cidade. . be!~cida a ·rerba ce 20:0005 a.o Instituto 
. ~ ... A tra.n~rerir: ails .'.Est.v!os .: .. de per_nam_. Agrtl:pla· Ba;bíano de.-A.gricultul."a·. . · : · .. :,·. · · 
~nt;o ~· BaJua. · ~- pagam~ntu:<l:l. .~a.r~ntq't. :·d~ ·· s. ·RM • .:...:s~Ia. dits: s'!SSões, 4 de setembro dê ·-
juros (:"_'/o o:.tro) conood1.d~ .m~dwote fhnc:l 1895 : ..... Fnt>fci$i:o ;.lodre.-Nlli'I)Ct. - 11tiuí;,1 _ . _ 
rlq.. Um ao .. :por ~~ses - Estaoos . ns. es•il.'llda.~ •:la • · : · · · · · · " · · :·:, 
ierro do Recife: a. S. Francisco e Bahia. a -São .... · · ~- N. 4 · ' ·: '· · · ·· · .. 
Pra.ncisoõ; - -.:· :-: =· ._::: . ... · __ : · · : ··• · . ··. - · .: .. ;·--:·~-~ 

10. •. A 1:enael' õu arremlar pelo prazo ma- . Accre_scente-:se onde con.viet-Para. .a.tu:ilio 
nmo de 50 a.nnos, .mediant.e ·con(·urrencia a. col<Jma. :Lf!1'1Coln: . Bht~la.n<~, no Estado <la · 
JlUl!li~; a.s .·viM ·.:re1·rea.s : i.le' proprida.de ~·l· -~oya~, l2;:000$000. . _ . . . .... __ . . . . 
ünl5.o; o'ii'que: veli1iã.m.a.··ser,. e.."t:ceptnadas a .. . S . R . ....:.:s~lí.l. . dhs sessõe~, 6 Je setembro de• ,-.. .. 

· .. ei!tr-~·das de . rer:i:'ó Cên'tr:il do ·B):'J_:I.il. · Rio do 1895.-0·iiiclif) Abrantes.-Ali)CS d~ .Caswo.~· • 
Onro- e ~orto "·Alegre . ,!', . Urugua.yana.;: e. u~ _Ber:m~gi.ldo de :M~'·acs .:......wbtim1 de Goti, . :: 

-prolongamentos .. e·· ra:ma.es a.·· estes. perten~ t:e,ia:, . - .. 
ci:ntes. _·. · ' · · · 
· -No contracto de··veuda. ou O.l'r(lndameuto, _ 
o Poder Exeeuti~o imporá o llcStudo e cou- ,- -b 

.. sh·uc\ão:dos,prolo:Jgamen,tos e·mma.as Iieces: -A.:ru riea n · 2:'· - - · ·· - ; 
sariosa- cnd:t· 1Jnia:·. dasestra.r1as. ::. ::·· , ·~ · . ... "·Accrescente·se·: .f11.bríca de fei•ro de:s: JOão · 

· - d. ·d · · "d · ' --· · · ... " :·. de·I_pa.nema-Ressoal~ - · ;· · · . - ·· · · . : · · . Arecei•a. . l!qni a:. :r ven a.,;ou«rrenw.- . . . . . .. . .. .. 

,~t~~O~!ª~~~~z~ft~~~f;;;l~::~i::~~~ 

N. 5 
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~56J 

~I(lterial: 

2.100toneladasde 
carvão . ...... . 

Remonta e fer ra..
gem dos a.ni
mM~. e OUtl'OS 
artigos .. ...••• 

Importancia. ne
ce~rio. para. 
as despezas de 
oov~~ construc-
ção .......... . 

Idem. idem para 
a compra de d 
gumas m&ebi-
nas . . ... ..... . 

35:700$000 

5:000$000 

36:115$BQO 

'• . 
~l\~AES-DA CAMARi 

lio a cada. um dos Estados do Pa.rr~nú.. Santa 
c:~.tbari B:~o e Rio Gr-.m tte do SuL pa.ra. a coloni
sa.cão européa.; 1.200:000$. como auxilio pa. 
ra. a. colooisaçãO eur'opéa nos E;t:l.dos do 
norte. sendo metade p::~ra. p:~..osagoos de i!ll
mi~rantes cootractados pelos referidcs E;
tar~os e metade para. a. fuor1açiío e m;\nutca
çüo dos nucleos c~lonia.cs. 

N. 15 

A' verba. 5'- Correios - acc1•escente-se . 
30 :000.~. para. a compra de uma la.ocln ~ 
v(l.por pa.~ o ser~"iço mariLimo da Repartição 
do Cor reio 'da Bahia e lO:OOOS, para. custeio 

28:000$000 l04:12í$100 e pe>..~l em serv'iço da. mesma.. 
----- S. R .- Sala. das ~ões. 6 de setembro de 

Da. êommi~sãÓ de orçamento. 1893.-Ve~·9ne rú .'1/lrcg.-Di'>nys:o Cerq.ui-
Rubr!ca. n. 3: 'l'a.- A..-i$tidcsclc Quci•·o:.- Tolmtiaotk, 

N. 6 

·- -:---- - õ"nde oonvier-0 S01'VÍQo . de rei,ÕqueS DO 

. Espirito'Santo-redija-se ossim: ltapemirim. 
20:000.S, de Benevente, 20:()JQ$00. . · 

Santos. - Augusto de Freita.>. - RodrifJIIa 
Lima. - EcluaráQ Ramos.- Zama. - Tosta. 
Santos P4roira. - Par(!.nhos .illontone!lrl>, -
1lfilton. -Neiva:•- ·-·:-- ~ 

A' rubrica. n. -5: 
Red1ja~se as:>im: . . 

S. R.-Sala das sessiias. 6 de setembro de 
1005.-:-=-Torqt.<ato Uorcira.-Galdino Lo>•i.Jto . 

·-- Athayde -Junior. - - ~ · ·· -----~-- __, • 

5• - Correios - Supprimidos na. a.dminís
h•aç-:1o do Districto Federal e Est.aclo do Rio 
de Janeiro.50 .collectores e 22 ca.riml>adot-es:a 
p~o~orção que va,"<l.rem e elevatla. a. 5fa-

N. 1 d1ar~a. d:::.s !õerventes dessa. ad1oioistração e 
, d(l. D1rectorw. G~ro1 ;~ su pprilllidos se\s carim:· 

Onde se lê-Serviço de reboque nas ba.rr~ badores na. a.<i:minist.ração do do Estado de 
ds lta.jaby e Laguna, no Estado de Sa.nt:l. S. Paulo e !l1~~ada:_a. _4S ?-dia~ia dQs ;>et·~en~ 
Ca.tharina-di ~ a.-se : se .. viço de rebcJque na de~ admiDISf.ttçao, reduztc~ a otto a p~ 
barra de !ta.jabr. 20:000$, e na b:.rl'a de ~n;ao _que v~~em os ca.r~1ros da Mpu· 
Laoouna" 25:000$)00. - . ntslraçao ~e AJ:~o~; floug~en.ada de 11 :GSO$. 

o • _ pal'\~ grattficaçues no ,1Da.x1mo de <lO ''/ .. all5 
S. R.-Sala das sessoes. 19 de setembro de eJUpregados do correiu do Amazonas - uu· 

1895. - Pcluia Rcunos.-Franci:>co Totentino.- ;;mentadn. de 50:000$ a verbn.- 'Vo.nta••ons 
E1nilio BLt1m. especiaes (l. empregados ; diminuid(l.~ de 

N. ~ 
100:0005 a. verb - Conducção de mal:tS 
e elevada: a. 600:000$ a. destfim.da. a objcctos 
de e."q>ed1ente e utensilios 9.471:473$000. · 

D3. · como:ússão de orçamento. A' rubri.-::~. 3- Subvcnç.ão ás companhias 
de navegação a vapor :;aja. elevada. a. 27:000$ 
a verba consignad•~ para o. navegação interna Emenda. substitwioo da COillllli$súo ele orço· 

· · · do ~tado de ~latto Grosso. afim de ser· des· t1Uoonto -
tinada a. quantia de 15:000$ para. a subven~o' _ . . 
á nave,ração 6uvia.1 entre os portos de Co· Subvença.o na fôrma. ~o respect1vo. eou-
rumbâ. t:: s. Luiz de Caceres. tract:o : ao cabo . sub-iluV'Ial entre Selem c 

S R Sa d 
_ 

4 
d te b d Maoa.os, ao ca.mb10 de 27 d . 152:222$222. 

. .- la as sessoes. e se m. ro e . 
J895 . ....:..iliarúwo· Ramo$ .-Xa1:ie·r elo Vall~.- N. · 2S 
Caracdolo. _ 

_ _ • A' rnbrica6•-Tel~graphos-Constl'ucç[!r-
E;ntnda $Ubstittcti~;et <la comm.issão lle orça: 'l\CCI'escente-~ ma.is ~?O :090$ par!\ conclus-;io 

.me?lto . · do estabelee1mento (1.;.'1. linha telegrapb.ica. de 
. • Cuya.bâ. á Corwribã.:•: .:, · - · 

i'i:;;~:-:-:.·~ · . ::n~:Pois,dás;pa.la.yras ::: s.e~-ç:jcoS.jiv~rs~J =. . s: ~~-Sal~ das. SGS$Ões, 4 -de setembro de 
··:4::· ·- J diga-se: ,•50:000$ para a. coloniS:açàO na:elo- l'S95:.:..Maria~w"R(ii)iõS;:;::Xtiii:er 'clo~:vaucr.:-

- "' ria.l de Mo.tto Grosso, 200<000$, como .mui~ Caracciolo~ · ·-- · .. ·:.. . -·- ·-:.. . : .. . ·-:- . -~ 

""· -



... - ... ..: - - ··~ .. .. 

SESSIO EM 16. in~=- OU'!'UB:RO DE 1895' 357" 

E,uawa sub.tti:utit:a 1/a contlllí.t$ad da orr~. 'te·sa no. r ubr ico. - Via. permaneote - na 
mMt(l v•n·ba pea:~oal.34 :448.$íi:W-na verba IDII.terlal 

xa oonsig~üo -Estabclecimenw t!e nora~ 
linhas-dig~se : 

44:<5CI;)tH-ua. verba eocommendas dB mate
rio.!, trai~go e looomcçã.o, 200:000$-na. verba. 
p;·o!ongrunento do Taquary a. Porto Alegre, 
25G:3Si$1)00. . 

S. R.-Sala das sessões, 6 dFsétem'bro de 
l89S .- ..iureliano Ba't'bosa.- ll{tlYçal E<co6ãY. 
-FIJnscca Gulm~mTcs.-Vieto;·ino Monteiro. 
Appat·~cio illa.r!cnsc . - Vespasiano de Albu· 
211eYqtU:. . 

Rubrico. n . 20: 

N. 55 

rlev·ada. ~ iOO:OOO$ p-J.ra-em ordem de -pr&
ferencla.-n:.ultiplicaçào das li.nl.lall ger-.tes, 
contuntação daS linhas em construcção e in i· 
êia.~io ~e no~as linhas. ob:ct·vudo o o r~. 11 
do regulamento c comprehendida:; a.s linha.li 
!le-~·Jachad() [>ortell.u a. Ci.ttinll:~.nha; G.:;yaz 
:\ P)'tenopoll~; Aogus~ur'n. a Leo:polrliM e 
Porw Novo do Cunlln; Camllina. Grande . a 
Do.baoeiras, S. Joã.o. B!l.t~lliiio e Patos ; Blu
roeuau.a La.gcs, S. Joaquim ·e Campos Novo!!; 
por Cot')iibano:;; Ca..'\:ins a Curol:n<l..; Fot'ta-: . Eleve-se a verba da demonstttc;ão n. 3 d1l. 
leza a .lxú; Sobr:íl · t\. Aca.1oa.bú; Queluz a r~S~lectiva u.bella - 1·ubx·i-ca. 20, a 150:840$ 
<:n~re-Rl~; Maria nM a Pôate No,·a.; Sanro p;m.. concessão d:~o gl'õ\tUicação de 30$ aos 
U.ua;·do a S. _Jose do Cal~do por ~m .resus; guardas 1o abastccimeu~ de agua. 
~nta. Lcopoldm;;. a Alfonso ~lõ1.Ud10; &:m.s s R -Sala das ~s 18 de •etembro de · 

_a B>;:í?; . .:\mlll"';).flf:e '1l. _L:opold!!13. pol.' .Qen~s •. IS9G . .....:.Tho~ola.: D.:lf~~to.-Jose t';lns .- Ame· . .. · ·.-
Picos. ~:'~~~9un;u1y, -~~:rz.etrO _tL J'anuana, ·rícc de Jfal:tO$.-OscaY.GO~.t:-Coell.o Cintr01• • 
Conc!t;~.S a .• [l'...r:I.D,.o. e A~su c. C<l.leó . · .-LiM de . Vas~ccUc$. · · 

:· .:N;:: 46 .... 

· .. - .- ··:· ;·~;·:·;-··" ·-

· Accréscéntc-se-Sl:040$ pa.ra. àugâiento de 
opernr·ios. seni3o 2 de 1• .cla.5Se,. 2 de-2'•;: 2 de 
3"; -1 de 4re4 -aprendizcs. 

Da oo~m.iss.'i:o de o:-çamento. 

. )1. 47· 

Rllhrica. n. 7: 
· .\.ccresccnlk-se - Impressiio 
Braril. -dO:OOCBOOO. · 

Da eommissü.o t.le •)r<;.amento. 

<lo m:~.J!pa do 

N. 50 

· Rubrica n. 9 : 
·Emada.de ·Ferro ·õe 'Ba.turité :~ccl:e;;can

te-:;e ~Para. pagamento de ma. terio.es. (en.
eomm~ndados- e· parte lá reoobidá, saf:Uildo 
informações ollleiaes): ·4oo:000$000. .. .· . . 

s: ' R.-::>iíla.· du:s sessüe~. l!l de setembró de 
18%. -.Tosi Be'Cil<lfJt!a . - IW.c(ou::;o Limt<.
Gol!f.<tlo de Lc.go~. -F-rcdo·iciJ Bon;cs . - Tt>r· 

't't.< .fortt~!lal-~FrlliiCÍSco Be1u1t;olo.-Tiwma:: 
Ca~i~Icunti • .' ~ . ... . . 

l~ulii.fca . n: 17~ . . . 

·. ~-:57 . 

·;:A'-rubrictrn·: I 20-Dem.o~traç-;io· n: ·· 6:· /· 

Augmente-se de JOo;coos. pa.l'a. ac:quisição 
c ca.oa.lisa:ção do novos mnuo.nciaes .e dimi
nu:i-se de 50':000$ na ·coru;igna.Çã.o para: des· 
apr.:~priação .de . terrenos, et~.; solllJllllJldo, 
5:!0: 000$000. . . . . . . 
D~ .Com missão de Or.;ame!l~ • 
Rubrica .n. 21 : 

K. 58 

Ao n. 21-0bra.s í\!ilera~ no.; estados-ac
creHtente•Se : Rlra. cónclils.'i:o da estnda. 
.D·: Francisbu.,cui.Snnta Catllll!·inã, 50:000$000. 

s.' R. . ....!S~là d~s sessões ... l9 ·de setembro ele 
' 1895.-Pa'l.lla. ll41110s.-1'1~anci$co Tc>lc»lino. 
- .Bmilio Bitm~. 

N. 59 

.·Ão n. zi .. : . .'Accretcente-se- Pa.ra coostru. 
cção de uma ponte no rio Pa1nahyl!a, no 
lo,<>ar mais co o Yeniente. entre a. foz do rio 
Corumlxi. e o porto de·sau~ Rita. elo Pu.rna.
)lyba.,- nn ~cqão da. ct_dade de ~- -~edro de 

·uoor-;~.binba. do Estado de Minas, o. ctdade de 
~{orrinllo$, .no .de . Goya.z, 200:000$000.· ·· · · ;: ... -: ~ ·' --

~i-li~~c:if~~if!~~:~t~~~~ret~t~~~~ê::í;: 
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·· ··· · · · · N . 6::l · · · · · j Da coimnissiio de ·orçamento.·n: ~1-Pot·to 
. · do Rio de .Janeí•·o- !ise1lisaçiio e est.udo~-

. · Ao § 21 do art. 1-:- a.ooresctote-se 90:000.~ 27:000$000. · . · . . · 
·pata. a. continuação do serví~.o de dN:obstru- · · · 
cção e ypellloromautos-dol'ío J';l.l·tta.lryba. N~ íG 

.S. R.~S<tla das sessfJeS. 13 de Stlteml:wo 
de· IS~ú • .;...A.ni#.:l'dc .;llwel{, 

· iill~nda subsütuÜv:L dtt ~mtnissiio tle ot;
ç:unento, reduzindo ::1. 3\lO:uOOs :1 .-·on:;i a·o:1-

. ção -pedida na err.end:1. u . 65 (los Srs .. hr.-
qnei:ro. Ayroes e outr05 . · 

N. 2.1-Pol'to do Rio de Ja.ueil'o. Fi~cal!sil. . . 
ç-ii.o e estudos. 2i:OOOSQOO •. 
· Da. commiSSií.o de orc;;;mcnto. 

ADDrnros 

N' .. i7 

Onde convier: Ao § lO: 
. Pa.ra con tin1lllf)io. ·dos. _est11dos ll•~ c>tt·~d:\ AcCl~cente-!õe: .. 
d.e-ferro .de Catal&o a Cuayli.~, .;;egnn<lú lei . . A l~ever o 1'6gtllamc;1~) ~ipprvWlÚO p<ll' àl\: 

• ·.: eiistente..:.2ooiobüSQOO. · : e!·eto n . 114.2 • • te :?2 c.! o ao,emhro M 1~92, 
·.. Es_t\ldO$ ~a futúrt. ea.pit:tl, · no Plann.llo e Í(l,bcllã d_e vencíment!;S que o acomp31il1ou. 
Çen.tra1~400:000-'ü00. · , . . . . t erluziodo o pes~>qal d:l ~ecl'euria . de Btad~ 

-·--·S.--R:--:.Sals. das:ses-:;Oe~,- H·de· -set~m!,):r{) i! e do .. :llinis~orin . da.. Jndustria, . . Via('ii.o e. Oh c;!$ . 
. . -1895::"~-- u~~bti»o r/e c;<);,t;e;,1, • .,....H.-.:mene.IJilrlo de Public;\s -:10 .que fot' :C!Si:rid.iinert ~e .rie(:tiS!;(l.rlo.: 

.:1lor,Ú .. <~-Ócirliri · Mm:!tti·:s . _;, :1L,:ú)!e . Ccutrl1_ CI)Jni.autc que• a •despezri.t:om.o"pessoâi í.>Irc; 
-:. .: · Emeudi:t !;nlislitlltii;a rlit romr.iis:=~ll' d·3 oi;- cõi.>o.não exceq~\ â.a.~tur.l. ·. . ·· •. ·' ·,· . ·· • . · 

. · .: ·•: ç:~meoto, re•l uzintlo () 30.J :00CJ.i: ·~ eoúsif{ll'•çno Q~ oom~nissão líc .orçatnenw." . . 

·- ~ ~-~'•·•· ··~1J~~~~o2i)g~~~~~~:-ce~;~~~-~~~-:.'! ..... ~F' p:~r:t_ 

· _N. 7.1 

•. · .. Ete_v~-se o. 2.?0:000$ . . _:J. •erl1ap:1.ra pess<_>J.l e 
ma.teria.l •lo .POt't() do Na0l · . ·. · · · · 
S~ R. -:.sa.l:l. uatll!es~ue;;, 14 1le ~:etembro de 

··: ·lSll:S .- Tawti·t.< de L!f'"i . -J~tliquei>·tF /1 !,..,.es; .... ;:. 
. F'l'lmcísco C1wgel. . . 

E' 6 POdei· E:x:eeutú·o auwri~IÓ a. cootr:~
cta.r:.: por cinco anno<;, com ,~- comp:\nhia. oii 
particular C[ll.0 melh~J.'e~ T~nWg\!nS Otfet•ecer, 
o serviço 11e uma viagem rilens:U \i1t li oba. de. 
iúivi.<gaçfto eatre 6~ p(lrto.s de Corümb:i.. SãO 
Luiz de Cace:r~. Mirond<\ e Aquiuouaua.uü . 
. Estado.<le Mntto. GroSS(t. . . . .. . . . .. 

S. ii . ..:..S.'l..li iln.s s~sslies. 18 de setA!mbro .<ie 
. . . . · . . 1$95: -llfa,·i(t>IO ·RaiíUis. . . 

No n .-.21 - sulJstitlm-SP. a consigm~ãü - · · ·· · · · · 
· Po1'1o ·da Paru.h.yba. .-. -pela. - Portos da Pa-· .· E' tamberi-i · a.pprovaoo e ilestac:ulo. pa!'L 
ra!J.yba. -e eleve-se ti l:!O:OOQ!o; a consi;;naç-Jo constituir prl",iect,o-sepll.Mldo o scguint.e <tdui· 

· · de '70 :00~00. · · · · tivo do Sr .. José C:.u·lo~. . 

• S. ' R.. Sala d-as s~ssccs; · 4· de ·setembro 
~le .1395. _.T1:imladc; - C<Jr:aio Li., boa • ....:..:mt:a· 
llrr.ri;;. · · · · · · 

. N. 8~ 

·Emenda snbstif,utív:~. da CQIIlmis~ã.o de Ol'· Ao§ lO ..:.:.. o Poder -Executivo ·.fica..:J.utori· 
· · · : -çameilto, elovaodo nO: rubrit:l. :.....··Porto·· de. Sado : . .. . . .. . .. . 

ParMagu:l. -:L consigna.t"lo :t 150:000$ para N:: -:- A su bvencionm• a compa.nJiia. de Ya
e.'tecU:~o· das obras do .. melliol~J.mento . t!o po:res que . se pr·opuzer a rnzet· um11. •iageru 

· ·. .. Porto; ....... .. · · mensal. entre os portos.•lePemambuco,Bahia, • 
. . . .. _. ·N:> i5 •. ·• · Rio de Jnneiro~: l>arv.Dnguli. e Santos, & o porto . 

• :· , _. :·; . , .. .. c. ..• de Vii.Jpara~st>, i:liL Republica. do;Chile:·<.>~ 

~.;,t~~;~-~~-r_:_:.l~~!l~~~.,~-~-~Fi~l~~~;l~~~~~~~i~~{:_~~~,-" 
.. :. ... ··~, . -·. : . : .. ·::....... - .. , ... , .. . .. ... : .. :, ... : ·.- :·· . :"'' 
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SESSÃO EM lô DE O:UTU.BR.O DE 1895 35S. 

E.-cenda:·sa.bstit.u~vâ da. coni.ulissão de" cr· I 
;;amentG, u. de n . :s3: 
·c: .. a entra.l; em 3.CCOl'do CO In · 'Em:prc~ 

Viaçião do Bra.zil, llOdendo rlispcn~al-:L de 
na.vegro: o Thit) da11 Velhai: lliC{linnte desis
tencia. do respectivo priviltegio, ncstn po.rte. 
c outras vantagens ou compem:açõe.s <rue 
[orem a.justadas.» · · 

N. 87 

Ao n. 8 Jo § 10 :- St.tbst,tno.-se o seguinte 
período pelo se:;ruínte: . 

. Pltl'& as primeiras nomc(l.t:úcs. a iuillo olo 
uirector. geral, serão a.proveit;J.dos os guardas 
acmaes que souberem ·ler· e escre-ve1·. 

Em.cnàas n;jcitadas 

A.o 11.. ~-:\i1xilios ::~ ag"rioulturc.-restu.be
leça.-se ·:1. ves·b:l. dcstiaada. r, :>vux.iliar o dos
~nvolviment<.• da. colonia .Agricol a Orphuno
logicn. Ft•ei Caneca (Isabeli do orçamento 
vigente. 

S. R.. - Sa.la. das sessões. 4 de setembro d e 
1895.-CQelho Cintra.-Jfíguel Pernambuco. 
- Pereira. de L}/ra .- Lai; de Andrade.-Co;·
nelio da. R'oi!.sc:ca. -M~dr:iros c Alhlli]Htlrtfl!C .. 
-JlitJrçitmitiJ Lín3. -Ga.ltlit1o Loreto. ' 

'N. 9 . 

s. R.-Sal:i das sessüe$, 14 de Sj>:f,emhro i.le 
1895.- .ib·tl~u·· c~e VQsc~mceltos . : A' rubrica n. 3- Augmentada ~\consigo:~.· 

Emen<la. su!~titntivs. da: commíss.\o de orça.- ç:áo com :t qua.ntia. de IO: OO<J$ para manuteo. • 
d 93 ~~ !)a. na.vega~Q _co_rio.Paro.aby,bo. entre. a 

·ment.o á.. e-n. · . ~ - propouuo·que ~m vez·r1.e eid:'l.de.·de There::sioa . . no Piauby, e(\ esta.çiio 
....; fic-.1 p~·-:a·ogedo·M.ê 31 ·rJe nezombril de 189G dl\ Estt·ada. rl~o~ ferro de ca:-.:ia.s·:l. s. José de 
o pràzo concedillô ;í. Com.pmhit\ lr:•1ul>trla.i e Cai(l.zeiro:-:. n.o Mr.mr:hão~ - _· .. 

• 1le. Co:qs~rucções Hyo:!r·aut;c;.l~ po.;·: í.tliciu.l· as " 
. ob:'ll.s ,d~ mélh·o-r:•-ment::'s 'da . lx~b."a. ·e "p•;:~;ittl da. S.: .R:-:-.S~ln._d;.\s :;e.<;>õe:;._14 de · S~~enl.h,·o de · 
J.ii~>Una.; ·;lo :EStado de &~nta. Catbar-ina.. c do ·llllm. - ~~ogttW'(~ Pl!raaagu«..-. Ptre.~ Fer-

.. ]loúo· de-;Ja.ra'g'lifi;< nõ~.·o:\9. ~Al<tgoc,s ~ di.,.a;. <::e·· r~rr.t. ~Artlllll' de Yasconc~llos. · ., ... ·r--·· .,~ , .. _.. . . . . 

- trC(l. o Pixier E:s:eeutivo <lutorisado f pro: . 
l'OJ1:lór, etc. · · ·-- :-- ~ -- . .- . . · j , .... N .. .. 16 . 
Emena~· su'bst.if.utiva ... da' cõmmissão de ()r- · " ... ' ... -· . . --

~~ento á de n. 94, pro~n·lo que .ellt ve;r, de.! ·néa a.utorisado o go•êrno a adquirir u in · 
• - ~C(l. Pl:Ol'Og;tdo, por ma. i!:") ~ mer.es, O prazo l preilio paro. ÍU.llC:CiOU<\r a. l'epn.rti;;ão do cor - . 
coocejlilio :pa.ril. a.:preseat.'1ç;7,o. dos es tudos que raio rera.l da. Bah\a., abrindo para. esse fim o 

. der~:r:~o . :;e.~ ·feitos em con~equench r1:L :tlte- p1·ec~o ct'\'ldito. · 
nes't~r~01 exlgtú~ ·p~~0, ;<o~~!':to, elo tr.t,c::<lo d•~ · ·S. R. -Sala. '•las sessüel!, 4 de· setembro d ~ 

~< a de feno c:~ .-lace., o !L Leopoldltl.\ -o !895 _ ·Nei;;a -F'•·ctrt 'i ·co Sotl·r·' _ Edunt·,l 0 , l'<t!ll~! p;~ ru. Porto r..:üvo. no E.>tadóde Ala.gõa.s R 
11

:. . . • " · ' c· 
- dtga·S~ fica. o Poder l!:xecntivo a.uto.riSM!o a tas· 
•; prot·ogar, etc .. · ·N. 17 · 

·---- ~:' . 66 ~ ·, .'A.dditivo: -Onde.cmi~ier- ·'Ficaó.goverilô · _:· : --
. . . ·a.utoriSás'o tl.. dê::."pendar até a. :<:j_uu.ntia. ile . 

. Supprim~~rsc i.\ autõris:tç.ã.11 <:ontida. llo .0 • 0 40ll~000:2. com :1. ~~uisi<.!io ·d.o. :~.ntigo'IIlercado_ 
: dQ§ lO~ . . . : .. . de S. J'.?<'-0• na ca.ptta~ da~ Balu:.~ .•. pa;-a :1. :oa ·~ . 

. ... struccu,o de um predLo ad~quado 3 a.-hn1ots - · 
. S. R.:-:-.-. Salll. à:t.s ses.si'ie.s .. •td<! setamb•·o de tra\)âo' do Corrdo·Federol!e Repa.rtiÇ:l.o dos ' .. 
18% .-N~-im.- F)·an.~isco SIJ/f.ré.- Bdw:r.rtl<~ Telegi•aphos liO.C!Uélle Estado, . . · · . · 
.P.!tii1&;; • . · .. S ~ R .- Sala· das sessues;·G ·de setémbro d e , · 

·1&'95.- Vtwgt~c dé . . 1br~u.-At"ittides de .QtJ.e i 
Emendt< sv.lm:tulf ro· ria cor,111t vs,il> 1J.e' 01-~.a.- ·t·o:.. - Au:Justo do F1:eitas.- EdlAa~do Ramos·. 

, t!l.e?W> ·c( de n. 9.9 - Ta.ta.- P«ranl"os Montim~(!l'O.- Neivo. . . -
R.aà-;-igue.;. Linl<t.. ·-;·:D·iony~_~o Cerqu~ira • ...:;..·.T ·Q:-; i .'· 

· · ·· · .. . .. . - ·· · lcnt-ino <lv~ .Santo$.-Santos ::Pcreil·a,_;zam·c: . ·- - .. . ·. ·o Poder ·Eiêinhvo ia.ütoris3.i:lo 3. co'rit ra.· .; : - .. . . . .. . . . - · .. ... :.· 
cl:u- · com ~\ ··Socieàade· ?astoril e ·N~l'ioolêc do .. ·. . : .... , .. :,:· . . 7-:N~ ::J'O:~;;::_.: .... _. . ,- --.-.·_· :"::: · .;: .. -. . 
:~\il.do.' .dê S::l>il.ulo, ou:com .. que.in·~nüclhoce;; '",:'.; .. . ~· •. -- ·;.::. ·~<:r·:·'·: ·: ,: ·:·:._, · .: .. : " ·. ::;· 
~lln~li~'Jes~~) fferP.c:~:r.::·a. .~xplt)i;}IC!~~:u$s jw,4_çlas .. ,~ddi~_i>~:·-;--;Nõ. !1.:. 5 do ar_t~;:l"~deP.Qi~ dl.S . 

·. "l)'l>ll.O.SJ?.)lll.~ ~}~ ;s;ttr 4'o~; .~êr.f.ep,os,~~ r:i,~r!ca. p~\la:~·r~-:::;cen,ctuEo<to,:,d~ .. ·n.al~~c~,·escente -. 
-.~ef~r,ro.: il~Jp:l.ne~~~,, .. :~ .... · · : :: .. ;~ .. ;-.. '::: ~ .. · ,~; -. .as' mnlas •.. de ,r.fa.~Io.: p,ara·: a :·ctdllode .. <ie · .. 
·-' · - ·· - •• • •• :·. · ·~ • •:,.• · - " ·"· • •I• · - •. ,._. ,• ••• - · • - • ~' ", '"'' o • • • '"' • -· • ••• • • • · • • • •••• 
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.; 

360. :\ NN AtS D.\. CA~IA'RA. 

· Pa~s~· ,,e Ca.:nin;apibe ~ out;·~~ l~lid!!Pe-s ' ih)] pa.rtic5~ -dos · tei~gmphos -~~o 'Maceió -
norte dv E,;tatlo ''~'~ .~la.gi>:ll'-, ser'ão e::q.edi<iu.s :-l:]:(J(J{l$000. · 

. t!c {)\latro cn:. G.Uí\tt'() ruas. · s. Jc- S;~lo. tl11-s se.:lsões. 13 uc setembro de 
··S. R.-- Sa.Ja d1~s sessõ:::::. (;da ~ctemllro 1895.-:. Cm-/o:; .Targe.- 1-'oJrn<mdes Lil;~a.-

de 1805.-Fcl-nc.w?es LimtJ.. Rot:lta Cacrtlca,ui. - Octa-cid.;to . Loureíro.
Ur/J(Ino de Gout;t:i<i . 

N. 20 

. Âo Íl._?5 do ar~ • . 1·'-d~:pois dt~ p:tlaxr~s 
conJ1i·~~ii:o de mal;''"· r.cct't':~ct>.:1~-H·- : deve(ldo 
tl" do Di<l.rtl:\ntim~. tJaro, c::s llnh;•s do e:xtre.mo 
n•jt·te de l\liha:; S(' r o'l:neclidas d<> dOU$ e1u 
dous dias. -

S. R:-Sala das s'"s~ões. 5 Jc setembro. ·le 
lS~S.-M'«;loc.l F'ulq<J;•,;ü; .-'l'hcot.?•lio ti<J Jra -
fJ(~lMci:-'-LimloiplÍo CM!Mlt>.-JrJ<i<>. LHi~.-

. ·· .. F···rr!e~ .Ju#?quC:ra .. -J.>i·Hto r!a Fcnu.c;rxr:.-lJtçt-rdl 
'F:Ih•J. _;. f)li(;.(JCJ$ Labuto .-(4•~·Y Ntt~laJ.!Iv.
Simeii '.te Cv.rilúi.-Lamt;liplw da .il.fa!Jó.Ue~'tcs. 
- Ocrr.cciano ele BritQ.-A.rrh!l.r . 'J'ol'l'e~.-Ca·r· 
.,;cill.o Motmio . -OlC~JariQ Jiaciet. -J(uM Pe
l'ido . -~ll'C<l~O B.ole!h-o.~Lanuwlinr;; . -P(Ts·aiso. 
ta;;akl<~à,~Ctido$ . <las CJ,w;a.><: -'-R/IMi>·o· de 
.1lmâda:--l-'1m•a; jmt~or.~Lui'; _ JJets:. · 

N. ·lS 

N. 8-Estrada dE': f~rr·:. de Sobl':>-1-atcrc>S. 
cenw-se-P:~.ra. con1,iou:~.r os estudos d() pro
lotlj!;amenr.o da. Estt·ada de Fen'() de Sobnl
.{(1:000.~000. 

s . .R..-Sa,ht !las $e35l.'l':s, 1-> de s~·tr.•librode 
1895.-Jo$8 Rc·,;ilaqt<lt. - .Ildcfol'I .. W Lim{t,
Gunr.ul<i i1.: ÚtQQS.- Tlro'm~:: Cn!'alC<'->•ti.

·Jt,·ederico Bo.-yci::...rm·rú Po.•·lt!_r;al .~F\'anc 
ciscq Belt.eco_(o. ~ Ro{111Cil·a .ParamT!J!t<i. . 

R.ub!'ic:: n. JO: 

N. 151 
. . 

. Ao ii·: i'1 - Eskiilia. centi':l.t de ·'Pernim- · 
buco _;. Sob$1.itua-se:...:.. e sup·pl'illlic~a o. des:-.. 
tínnda a es~udos e pr'Ojeétos de Alagô':l.s de · 

. . .... .. . . ·. N. .21 · · &l.b:o -~ Vilhi. Fiella .:..::pelo Se{,ruiri~ $elldo · 
. · . . · _ _ ; : ... ;,: ~)i! _ ~sn>,tl~ e r.ev:hiio"~o .tt·aç:tdo d:J.:'Victoria-.a -

" Xilgn1ent~d~ íi. ;:~~i;s. :oo;;, -~;;;_. dÚti-i~ -d~ .Bõniro_ e Villa Bellà; fêitos ~em à.l.lgmento de 
· 2.-:; -para os empre:,>ados .;la aduilní:;traç:M dos verbas. nos termos d;J. tal)el~a .. _· . . . .. · .. · 

. , - ·~:ccj~re!C)'s ctú_ }:::;pir.ito srinto";pS.:ra o~:tgentei uo · .. s; .R • .:....sala. dàs ses~; ·4 de setein_bi·o de -
co:rl'elo do C:tCltc.eíro de Itapemirim e para o; 1895.:-Mcdeii'OS eJIJ.I!irquerq~re . .:....3[igt:cl Pt,·
ageli t~s do correio J e Sa.n1.a Leopol•Hna e Be.., aa1N.1iuco:-:-Pen:int . de Ly>·a. - Ccn:11elio da 
ne'ICJlte. · ·. ·. · · · · F(Jnsúr.r..-,)farcic-.iilo LiHs • .:...Lui.: de _.tncl>·t.· 

. S. R,....:sa.la di\S se.~es, 16 de setembro (lé de . .:....Coelf.o Cint,·a. 
ISfR5.- Caldú>o Lq;oeí'!,. · ··· · ··· ··· · · -~ · Rubrica ii- 12 : -

N.~ 

Onlil'! convier: ,\namentaJa. . [ L ver•ba C<)Jn . A' r u b'J:'ica 12-tliga-SP.! Es.éritla. ô~ r-:art'o' 
· . Umll; ctia!in. de !?S ·pul'lli os ompreg-o.dÇis· de Ccntl'!tl i1tL P6.1'<1.hybu. do Not·tc- elev:vla. a 

e3Ct' lj)tv1'1u da. sub·tGnta.dorl:J,- doo-iele;;..,·apbO:S ~0: 000:;: 11. con\;igo~Ç:.'io IJ<Ü'~ a coa:Stl'ncçlVJ 
queft>riTJ~tallad<t m Ct.lpira.l do E:;piri w s~úito~ .ilo raro~t.l tle }1Uliw,!!Ú ll Çamphui. Gnuide; a. 

S. JL;..;_S:ila. d:IS S~:<sve.-., 16 de setembr~ de 500:000$ páJ•a. COJ1strucç5o do rim:t.l de G.ua- . 
· 1895~-:-Galdi},<s Lor,to . .I'IJ.bii·a n. Nova. CJ·u~: e m:mtid!IS as eonsign:i-. 

ções para. o r:.imarde Bata.lhão. -

~ . . , 
· A' ·rubriro 6• - Telegral>hos :.._ Accres. 
. oeiltt0e: ~E oonsitler.idás· as sub.·directorias 
Jos tlílitrlcto:; do NOl>t~~iná.s e P iauhy, 

S. R.-Sala. das sessiie.~. 4 de se:iúnbro de . 
!89.5.-Sitttt Mari;.- TrinrJ.a(le.- Ccel!VJ Lit• 
boa. - .'lu!fV.<Io ·se-oei·o·. _;..hmgveir~ Ay1•es • ..:. · 
F:,·ancí.,co (iv.1·gel .-Tt:~·cares tie Lyra • 

N. 53 
.s .. R.~ ;.s~ii. Aii.s sesstes, 14. de. ~etêmo~o d~() 

· · . . . : -... . )~5· .. -:-":"~1-th:Ur~tf~ .·V~cD?lcello.~. · ·· , ·. . . ::AO n. 12 do ·a.rt· ln-aJ!e~soonte ... ~e ·: c.om·fiS .. 
-,, ... . estu.doi do. ra~a.l · rk Guarn.bir.J. á. tê Bàrii\néi--

- N- . -27 . .f.aS;atk oo:oo*oo. -.. ' -·. < -__ ; :_· .·. , :: .--· . _,_s; .R • .:._&ila . dss .. $essve.SrA . de .. setem].lr.Q 
- ~_, . ... · .. -.. A' .-ruli:dca-·-6•.:~··.: .. :.: aêciescenfé-se ~Para;. df!··-JsOS • ...:.r.t-iMaiie. - Cóêltto -Lisb(){J.~~Sii~ 
7.;" ·· · ae:qüisiÇão 'de üm~ predió, àesúnado· à .i;e- .. ~'!ar f:. _ · - . · ' · 
.. . ;; . .. . ····- · .. : : . ~·-~·: : . ,:, . .; . ' . . . .~.,:·:· :" .. - : · 
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sEsslo i M . Hr DE ouonRO DE :lB~:s. · .3tn 

I Pol·to i: e Maci.hyb.i~ no Est.~o do JÜo ·Grande 
' .do t\or·te. · 

A' •·ubl'ic:i. 20:-Su:nprim:t·se-seoclo entre
goE;S os serviçosnellll.. ennnmc1w:lo~ ao Distl;i
cto Federal. 
s. R. -S;~.Ia das sessiíes, 14 de setembro rle 

1S95._.L:n.s de Va..~con~;cllos . · 

N.ôú 

Onde cooYier:.-E' o Pode~ Executlvoauto
;.i>.'l•iO ~• ~de.>pende1· no J?l'Csente ~etci~i~ a 
quantin uc 200:009.'> oo.m l\ cons~nlcçã.u tie 
um;L ponte que ligue Tl!eresioa, c-c~.:pi~al •lo 
Piauby, á •illa das Flores, no Maranbão. 
s. R.-sala. das ~sões. 14' ·de setembro di! 

1895. :.:..A1·'/11ir i{IJ í"'ascon..:eUos. 

S. R~-Sal~ das sc.SS<ies, 4 de setembro de 
tSnS.-Tacw·e.~ tJ.c I:yra . · · 

N. 70 

A' J'ubric:a 21- Porto;; ma.ritimos- Acctes
cente : Porto ila. Amarril.l;lio---pessoll e ma.· 
t.eri3.1: -l5iJ:000$000. 

S. R .. -Sal<t dasses.ões, l -1 ele setembro t1 e 
C.e 18~'5.-J.Yil•t!l' de Vu~c011ccllo•·. 

N. í4 

Ao n.. 2.1-acct·~.centn-sC~-'2~0:®'1;$ p.·.ra 
.. N. 61 cruel>~lMDto dus pe<h•ae dcnomim\d;.l.S Ta-

pmem, no porto do. Vic.tori~ •. 
. ,\ccrcseente..:se . 01~ole _oouvier: .: ..,.,.,: p;y~ .. a S. R.-Saia das Sessões. 6 de setémbro de 
con:mu~ão de uma ponte entre a · c.idadede i895 .~Tor~iiai1.V:ô,;eil.-a.~Galdi'rti' Lo;:clo ::.:;;: · 
Tbcresill;i, nv 'Piáuhy. e S. JO$é dos C.1,i~- ~ttthaydc J!l11-io<. · . · . . · · · . . · · 
:zeiro~. :no .Ma;:auhão • · 2•. p3.rte da.·.emen(la. ~.vs S!'i. Cvelho Cintr'& . 
. s. R . ....:.:.Sal;~. daS<Sessões: L.6 ~-ie setembro de e outt·os:. 

Jl:l'J5.-.;>{o!f!~eira Pir.ra'llt~Owi:~Pi-res Fc1i·ciru. o· gó'l'el'M ::.pplic3.ri\ ;1 . ac(!UI$ição desse 
·m:üeri3.t :ls ·sobt'fts··veri!lc:rdis~ nas ·VerJJ~.s ·
Portos - do exercício correm e. N. oz · · 

Ao § 21 do ::u-t: ··. ;~; _:_ ~crcsc~~te-se:~ N. 79 

Acerescente-se onde convier~ 
· 1.00i 900$ pa1•a. . . cou:;truc~o de , .um:J.. ponte 

sobre o rio Parnru:iy.ba, tendente a ligação da. 
.cidade de 'l'heresin:t do Piauhy i viUa de 
S. Jos6. d.o M~ra::~hii.O. . . . · , . .. Al'tign. Fie1..o::r->o<1er El:eentivo autori~adO . 

a subvcC:cioli::ii• ~:te (t quaütiit'de · 2!500$, no 
S. R.-S<~.Ia das sessões, 13 de setembro de maximo, por Yingem redonoa, :l. linh3. quin-

JS'.lS .. ~An"-<i." de AiJ:!·L'lt -; zemil de vapores que, mediunte.coneur~ncia . 
JlUblicn.: melhores vamagen!' ollereça' para a 

N. (16 nave;,:nçii.(l' re~lllt', desde o porto de Col'J:ien-
. . , • . . ... . . • . . . · .. . , tGs :t t t\ :~ colonia milít:i.l' á laz 1L0 Iguassu ou 

Na. par:te qut: dlz;;...:!.lelhl)r:tlllcnto ·do .l~to qualctuel~ ou•ro :ponto ma.is conveniente no 
S. !1·anc!SCo; p&-soa.l e materJa.l, 200:000:3000 mo Pnrnna., acima de~ i:oloni:t • 

. -::-:suppl:IIDU-se. . . . . . s. R.-~al\l. das sessões, lS.de setembro de 
~. R.-Sala das .scssues, !!) 1le setembr-:1 rle .FJ95.-. .;l~::nci!r Gt<i ~>u(1·acs~~Bú:i:é::U.o4a Lu:;. 

1895.-'-Gau·ccüt"Li'J,ta, · .. · - · "- L(mu;nhi:t Lills;·....:.;.~-tlmcíJa 'ifo r,;.es •. · 

N. 68 

N:t l'ttbrícn.- Portos. marithnos-accrest-en
te-se: Pawi o po.rto de Araco.jú, :?00:00(1$()00. 

::;_ R:-sala. d~ >.essües, i 9. do, setembro de 
l&'%;- Gotfoiria Liina • ... 

N ; SO · 

·· ~a ruln1ro.-Subvençii.o .ús companhias de 
na.veg.'U;ão ti. Yapr,r-dlga.~sc : ·· . .. . . 

. F ica o {;'úierM atitorisadó tcoot~J.Clitr ~om ': · .. 
a .ciQropaublii.\i_ue inelhor~ -vao:t:iigens. o.Lrere<."el' . : 

· N 69 .... , um~ '\:iagein. por mez .. f;lopm~t:o do'Rio de Ja·., . 
..... ·' ' .·.·. ·.~ . •• · ·::o•. · · . ·neiro •~os da.:V1ctori:l,. Arn<:ajli:.e Vil!n;: ~9':-:t: • . 

;, ~;,;'-A~: ~~j~i~a41iti~:hisêii:;ci~s~~n·sí~~e:ú ;~~~t~~,1~R~~E~~~~i~~~~=~oP$;'iJ~~~f~ '- ..... 
·•· a ve1·1ía de'· ao~oo~ :p.tro i:nellior:i.men.til ;do ·.mentc,~e.v..eJidP~<I: cpmjiánbiir:Iiú'õi'n,a:vragem: · ·' ,. 
· .. :.~~- ~d:lt?•~ '.\·:\-r,_~ .: :.· ·. ,~ :<· · · · · , ,,.,;. ·.~ · ~ · :.: - _ . . : .. :;,~:,;_,: . ,, .. ;, .. , .,.,<: ... . .. . ~ .. :i.; .. . 

... . . ' .. : .·. ·. ··.:·.· .. . ,. ·: . .. : ;. ,,· .. · .. · . ... ::~"--:- · ·~-
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tocat· nos portos iutermêdia.rios - .-\.raca.Jt\ e 
Vidori:\. 

S. R.-Sala. lias sessões. 19 de setcmbl'o de 
1895.- Couceia Li,lUJ.- Galt.li.lo Lo!·etll.
Torguato Jloreil'l!. -R.odtll. C'.acat=l,,.t; .- F,;r
rra.Htl~; Li,ua.-Octaciauo Lotn·~:i~·o. 

N. S i 

Onde convier: Fica. o Poder Executivo a.u
torisado a. o.ltGt•:u• o clec1·eto n. 1835 de 10 de 
outubro de 1894, est:J.belecendo duas viagens 
mens:Les. em vez de uma. ao pm·to d'\ Amar
ro.çiio, no Pio.uh;y. rcnOV<\ndo nesta ptwte o 
1·especci ''O con tracto. 

S. R.-Sala. ur.s ~essões. 16 de setembro Çe 
1895.-,lrt/no· de Vl!..~con:;elJo.<. 

N. 84 

O ::ove;-no providenci:~r;i pa.m a. eJl'ecti'!i
drule do a-rt. 4~S do rezulamento àe 1 de 
abril de 1894-. atlm de que s•·jam mantidos 
30 •f. •1e,idos ao:; conductores rle m&l:l.S e 
outl'os empregados. 

S. R. - Sala das sessões. -4 de setembro !lc 
1895.- JltanocZ Caetano. - Fro.n ci:sco Soàré. 

N. S3 

O gwerno pro,·icleuci:mi. par:.l. que seja re
gularmente estabelqcido o !:et•,·iço de correio> 
a.mbulantes no e!itu.do da B1J.hi~1, nos terroo~ 

. do art. 433 e para.~raphos do regulamento 
de I de abril ele 18\:14. 

S. R.-S.'\.1:1. dns se;·sões. ·t de setembro 
do 1895. -J1I11"0eL Caetano . - Francis,:o Socl1·e. 

N. 86 

Ao n. 11 (\O§ lr>: - ~c:':t·l!sccnte-sc rlopois 
Ull$ l>alu.vl'~S Estrada de FE:rro Centro.! •'o 
Brazil as seguintes:-r o •la Reprtrth;:i.o Gc
l'al uos Coneios. 

S. R.-Sa.la d:t.S se:;S\íes, 1·1 de retembt'O 
do )llrnJ,-A.;·i.<tidcs de Quci>·o;. 

N. SS 

AD $ 4o accl'escente-se: 

~. 90 

:\.0 § 1t) - ~IX!'e'ceut,·se : ~ auxi lia.r O t~
iado do E;;pirito S:• nto eom a. subvençã.o k.ilo
Uletric;\ de ~O •;. uo capital etr~th·ament<~ 
·lesp211il ido p::lo rt:.L-:>mo Estado ·na. con~u:u
~iio ua estr·il.da de fl!l'l'v do. Victo1·ia. a.o C:\· 
choeiro Je lto.l9emiricn. que li!;•\ a. capital 
cb.queile EstadiJ á ,Ja. União. 

S. R.- Sah das !:'essões. :>de setembro de 
1895.- Galúino Lweto.- 'l'ort)l'alo ftfrwei!'a. 

SUPl.Wimam-sc OS::=;_::; ;>·• e u• do art. 1". 
S. R.-Sala dlls sessões, 5 de setembro de 

1895. - Manocl Fttt!Jtmcio.-Tiwo!owio <lu Ma· 
!I"V'I'fet.-Li"d"l)>ho Ccct,mo.-Joliv Lui:.
FOl'les Janqueit•tt. -Pi~!o "'' FOils~ca. -úJo
nel Fitho. - CAayiJs LcfJato.- Costa .~ia· 
dl.arlo . -$;,n~io J,. CcmlltJ. - L andulpl.o 1lt.: )f,,. 
grUI•c'íc.<. -Or twviaiiO d -J -JJ,·ito :-'iu·tltur-'J'or
;·(•s .- Ca,·wlho Jinurr7o. -Ol~tal·io Jliccid.
Joüo Pc,.irlo.-.llJJ ·ro lfol•:lAo.-Lttnta.rti;•u. 
-Pa;·.âso Cc.ra/c:a.,,ti.-Ctu·:ol t!«s Ct.lt:;a::. 
P.!l~eh·o de .4lwei411.- Fc:rra; J,t.tior.-Lui; 
Dctsõ. 

Suppriina-se ou. 2 do p:l.t'A.b'l'apho 10. : 
S. R.- &\ln. dll s sessües. 6 de set.embro de 

189.5.-Gtrltlino LiJ,'I:to. 

. N. !)$ 

Suppl'i ma·se o§ 2·· por inutil, \'isto ser m•\· 
.tot·ia. contl'l1.Ctuat e nao poJ~r cre..r o Poder 
Lcgíslatí vo dit·eito uo,·o em vist.'\ d:~.s di~po-
si~ões dos respecti \'OS contructos. · 

S. R. - Sn.ln. dM sc:SSües, 4 de setembro tle 
1$95.-Cocllto c;,,;,."· 

Rubrica. n.' 4.: 

N. 10 

O quadro de feitores pas..<a.ri a. con$tiluir .o 
quadro ele in:;pectot·es de 4' classe, quantlo 

. eliminada aquella denominação. -

N:\ t·u'brica. -Ageoci:\ Central de finmigra
dio-dig:t·!>E': Para :l.U:\:ilio :i. coloni;;eç-;to em 
Setgipe. 150:00:•$. deduzidos dos 600:0~ 
pmpostol p:u n os Esto.uos do norte. . . 

S. R.-Sala das se$Sóe$.,H.de setembro-de 
"' 1895.- .A,-i/;ui- de V<~sclmicllos. ·- T' , · 

· S •~ R..-S.'\10. aas ~ss<ies. 19 da-te1~m\>1'0 (!C. 

dt\ 1895.-GOlltCi!l J.imt~. -
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N. 11 N. 14 

Ao· n. 4-Supprim:l.·$e a. vt~rba 135:00t~
Bciped:trh de Pinhe.iro.<; - t•edijHe a eousi
g.•~O de OOO:OOt)$ Jlal'i~ uuxilio :i .colonisa.
t"lo nos Estados do DOJ'tc. assim:-600:00v$ 
p:~.:-a. auxiUo ~ runda.vões de nueleoscoloo.i.a.es 
n<~s F..st-1.dos do norte. este auxilio Se torna.l';i. 
effectívo logo que os F.$tados tenh~m dem~r
Ct\llos os -perimetros d"s terrns dC(ItinaJ.as a 
ues nucleos. 

s. R. - Sala. dM seSMlS, 4 de setembro de 
lS95.-Coellto Cinl,·a. · 

N. 12 

Ao a1•r. . 4•- Agencio. Centr~l de Immigrn
'f'lo-l>Ub.'<titu;•-s~ o que propõe acommlssiio 
pelo· seguinte: 

t\ • ·rnbl.'ic:t. 4' - Serviços diver so.<~ - p.1ra 
coluols<t.~:ão nacional no f.stado 1!c Mntto 
Oros~o-1 00:000$000. 

S. R . - &lládas sesse"~s. 4 deset.e1nl•rotle 
!895.-.Vario:no !la.nos.-Xm;oi~.,: do 1-"aUe.
Cm·accicw. 

N '>-"> 

Supprimam-se do n . 5. do :~.rt . J•-as paJ.a. 
vro.s-raJnzido a. oito o numero de carteiros 
dl admioistlo:~çiio de Atagôas. 

S. R.-Sa.la das ses:>l'teS, O de se lembro de 
18!)-::>. - Fernmules .Lima. 

R.u br ica n . li: 

~- 24 
Augmenre-se a consignnçiio - Ser>iços d i

;-aN(IS- com·: 750:000$. t·ep:wtidos igoa.lmente A.o n. 6 - Tetegmphos- A~crescente·se: 
pelo!S ~tado:! do ltlo ~l'am\e •'o Sul. Paraua c P:lr:• .LJlJ}i-LmliuLo ua .subve;Jção aos cooc.es~io· 
Santa. Co.tharion.: com I . 500:00il$ comi) a.u- nM·ios do ca.b~ r.elegraphi<:o emJ:e P~r.:.. e 
xill() ·a.oil Est;.vlos do nor te da Republica. pll.l'à. àli\Z\ZOnus. d~ :1.ccordo coru ;L lei n. 2000, de 
a.fundaçf>o de no.cleos colon!o.es, ~endo um 2 de abl'll de !Sf.l5, :t 17.125. 
rerço pum . pa.ssageos c.I.e lmmigrantes. con- s. R.-'-S~lt\. uas s<lss0Gs; il) de .setembro de 
t.ra.chllos pelos ·r e$pect tvos,,Est.a.dos e .t10\lS 1895.'-Pttttllt ·Ramos.-Fret>lci.sco ·Tolemino 
terços pnra. a. fuodo.çü.o e manuten·ç;to dos -Stl P~w:om.-Filelo Pi:·es. - Emitio Rlt•lll. 
nu.cleos ccloni.aes; .e 5Q:OOO$ p.~ra. cçloriis.'l{'iio. ·- Ga1J1·iel Sal!y«io. 7 Nutta Ba.cellm·. - Ctw'ülx 
nacional em :Matto !>ro~o:· · d.r. N01:l!e$. -7'Motcmio rle B>·ito. 

S. R .--Sa.l;J. das ~.tsl"<'s, l!l d<: setembro de 
1895. - Paula lV.tmOJ. - Pranci:sco Tolenl ino . 
- Alencar Gub;1~1·rres.- Màrr.a! Escobar.-

Po.ro. constru(),•iío de; nwas liohas tel4r 
gt~~phic.1.s. au:;:neute-Ee a verba. com mais 
:M>: OOO:i;UOO. 

Fmuectt Gt<imc.rllts.- Apparicio .Varien.~e.
Pernn:n4es Lim« . ..:.EmilttJ Blun~·. -TI·i.,àodc . 
- SiJ.r.a M(l.;i;.- ,1.1mcida Torres. - Tm;nre$ 
de Lyra.- F mll<'Í>"CO Ourgcl. - Pimo ela Jlt;. 
eAc1. - B'·o:.ilin d<~ l.u: . - Fitclo Pü·cs.-Lo:· S. R.- Sll.l:\ dn.<: se..;siJes. 19 de sel.omllro de 
1llenlw Lirl~.- Ycczori>to Monteiro.- .;1u,·c· 1805 .- Gu$/1\.:o Y~rtts.-Et/lltl7do de lJt'l'rcelo . 
liuno JJa;·bosa. - Oec~taço Vera:r. - Lui:. ])o-
mü~ogut$.- liclt((lràa c/c Bcrn:do,- C!Jrütino 
Cr!e:; .-Frl:dertco 8o;-oyet: - rltl isio de !llmw. 
-Mart i>l~ Co:sltt .-Rcdur Caeulctm: ;. - Goa· 
-uaia Li·;na. - Fram;i.•ro Alcllc«.<ll'o. - Co$11\ 
Roc/;·ipues, - Frm·1ç16 ·Ct!.Yooflio . ·. 

N . 13 

N . . 30 

ma cr~d t\.t~ \"CL'lln. deiiO :ooo::; Jl.?.ra. aux'l· 
Li;n: as obt::l~ 1lo prolongamento dn. l\nhn tele· 
p;rnpbi~ que po.rte . d;t esr.a.çií'?· ?.!!1-ch ~i\o 
Portell:l.. 1::Stm.-'n. Cen,rll.t ola B&lllri.. 1\ vtUa 
de Carinhaulla.. na rna.rgem clt) rio S. Fr:>.n· 

Na rubric:l. 4 do art. 1•, onde se li.: - cisco. · · 
000:000:(:., como a!'Xil io JW':l. n eolonL;:l.t:"~O S. R.-Sala daS scs;;.Je.s. 13 de selembro c!e 
europêa. etc.,-:-dig:l.·se:- 600:000$, como IS95.-Rodriyues L ima.- F11tnci.•co So!lrc. 
auxitio pa.rn a coloolsação elll'OJlétl- dosEs- l'crgnc de .-4./n"e". - P.o.rc.nho~ lloatClle9ro.
ttd.os. do norte. a.o E:st.1.do elo Espll.'ioo Sa.nw, Tolo;•tino do.• :)amos .-Diony~-!o Ce~:gueira.
sendo JOO: OOO$. p&t~ manter tre.s eommis- To#(). • 

. sões . de . pro~nrla. pit':l. colonisaç~lo e o. . . . 
rostante p:l1"ll.. 'g".lStal'·se com pns..,'\gen·s e .· · .N . . 31 

·d~~~·ír~ c~~~m~:~~!~~~~ 14 d~~~~~;t~r~ 1· õó;.1~ '~~~ie\' ··,: ~Fi~,:~~~~-~ ·.i·· ve.d.~a· llo 
.de 1Sp5.~.'Buc·n·o" tlc .'l.ml:a(le-· .. ·. · . · 00:000$ para .. ~J:nia · · lin.~l~ . telegl'aphte&o de 

.. ·. 
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~.;o~·t·trih~ -~ Pn·cuot~olis, pá.Ssando po~- 'Bóm--· <le· ferro ~tu -~~tu~i t.c.' Segunda - ligaç;1o de 
tirn. .• ~obra! á c idade Hl:tritima •!e Ac:n>.thu, a.pr o-

S. R.-Sala. das sessões. 6 de $etembro ele '~"eito.ndo OS_IJOSte.s t~l-~gra.pb_icos d<~ . e:>trad:L 
1805 . - Ji<.,·merrepil1/o 11~ Jftm:;.r.:s . _ 0;;11lic de. fet·r_o do ::;obrai a. te ?..assàpe e aecmtan.~~ o 
.·1br<mtes.-All·c$ de Cf1$tm.-U,·bmw L[,; Got!· oll~reélme_~TAi_de C:\.S<l e J?O?t~s, 9UC <\0 Mw;s
oei:• . · tel'IO da V JO.('<co tez a MTJntclp:tlr!hldP. de Ac;l· 

l~Ü!Ú -20:0()\)$. 

.A' rnbrí_::s. -C"-_Tdegraphos- na l'UL~icn.
ConstruoÇoes -a,~ -propo>t:\ do p;-.,iel' Ex
CC'lltivo. or.,~e diz-est:üielet':im.entos de nova.~ 
linhas, etc. inclua.-:;e: ~endo :?O: r)O()S ~a.t·a. o 
pt·o!onga .• oento t!a Jlnh$. •1(\ Mm: d~ li e~panha 
a p;J..r·ti!' de Ang1lstura1i cidade de Leopolriina., 
M~nas · Gerae:.:, pas;ando por ·Porto Novo do 
Cunh~. . . 

S. R-- Sãi:J: das se~s~ •I d.o sett,mbro .ie 
1895.- Gonyak.·:; ft<~.,Ho·:~ .' 

N. 33 

· .. A' rubric~tG•: aeeresccntc-se : e 3Ô:OOO$ 
pa.n. .a conttau.açüo d1t linbà telegràphica de 
Ga.p"tpl!l:'i. GrandG a. C:Lb.1eeiras. S ._João. bta-

.. ·. Jha.o e Patos, no E<~tado da. .?arabyba. .. 
· .. · s. :R ~- s:i.h ~as -sessoos, {de ~etembro de 

·. 1895.---· ·su~;il .il-fa~;i.:-• ..:.. ·Triúlatie. - U>elho 
Lisboa. 

N. ;)4 . 

.. Ao .n: · () - Tolegraphos - a.c:cre~cente-se : 
'P~1·a a. Clitlclusão d;din hn telegntphica ont;·e 
BluJDen•tl,l e L!izcs, em ·Suma. ·Càtb.arin~ · 
35:000.)UO() . . · "'' 

S. n.:- Sala dn.s ses;ões. 19 desetem'bro de 
1~9:}.- PtmliiRa1wl.• .. -Fra~~;i;~ciJ Tolemlw>. 
-E,;riiio B/.v.m. 

Ac~L'C:>c':_ntc·se â. rubrica C<•, ~:ooÜ$ par"':~ 
~ttnuaça.o da Jml:a ~e.l ~gf'~olm~o~. de C<U:ia.s 
pelo Valle ltapicun\ <lO !lo 'Tocàntins em 
rJorà.z, passando pela ei<l:td!:! de Ca.ro!inà. 

S. R.- Sal<l das sessões. 4 de setembro ele 
13_95.- Gu.•tà'J() Vems - -$dlf.anlo de ·- Bo!l'
r cúo. - ClwiJLilto ç,..,l;.-V>reiros.- Lt<i; JJo· 
lllingt(eS.-: Co$/ a Rotl;·igues. 

S.IL- Sal<l. dasi~:;õ~ . 14 des<ltembro de 
1S!l5.- Jo<é lJevilaqmL.:.._ Jtde{o1tso Li?ila.
Goilçalo d.c ·Lagos.- TJ,o,,a:; Cao:ale<tMi.
F,·ed~~·ico Bpry;;~. -Tol"?·e~ P!YI'I1tfí<l~. -l"rmJ.. 
ci;co Be,!e~olo. -Nog;u~irct Ptt;·,uu•iJ tcci . 

N. Si 

Ao n. 6 on<1~ ;,e diz -Teleg-r~.pl\,)!;-accres
ccnte-se : !lco.nd•) o go.-erno aur.ol•isado a 
dP~·pcnr:er dcsdej:l a. quauti:J. necessaria a.t~ 
22:00~ com a. CQ!lSÚ"uet,~;to d.., um;~. l-inha; te· 
lc:;r'l.!lllit!'. dr. cid:Hie de Que! uz i1 de Entte
Rios. acomp;l.!lhnndo a estr:vl:tde rodagem do 
E:sttuio, com uma e:~taçiio em S. Bl'a:Z tle Su
a...~ :Jhy e. -~---quantia -<le 36:000$ éom a con: 
s~t'UC~<io 'rle uma. linha telegl~f;hica da cidade 
•11,1 Ms.riann:l. :~ eidat!e cJ,a. P!>nte-No..-a, no Es- · 
tado de Mioas Geraes. . · · 
s .· R>- s~.1a das .sessões,. 5-de seteoi.b~·o de 

IS~5.- Caiil~~lin(X,- Lr.u~(~TJlP/1o <re Naua-:- . 
lív'iú .- Léone~· Fi111o.- L••i.;;_ .Del~i.- Lin-
dolllho ·cae!aM • .:..- Manoe.l Ful!Jtllc~o . · · 

· N; ·ss · t; 

. Ao ri. 5 aecrcscente~se : . 40:000$·:t:nrn. ·con-· 
strucç;i.o de uma linlm telegra;phico. parn São 
Pedro de Jt~ba.poa.n;t c Clut:'ll. para S. Jose 
tio Cil~do, amb.'\S no · Estado do Espil'ito 
Santo. 
· S .. lt.-.Sn.J(l., dfl.s ~essõc.~. G de aetembt'O de 
l895.-'-1'orqwuo More!r(l.,- c;,!lr/i·i1Q Lo1·cto. 
- : Afhuyr.lc Junio~· . 

Accl'eScente-se-30:000$ j:l;u'U. Js linha .. -; te· .. 
le~·õl.pllic~ de. S:i.n l.a Leopo\rlin:• à~ villn.s de 
Afron>o Cl:~.urli<) e Sa.nt.'l. Thér~s:~. e <le Co.· 
cl!Deiríi do l ta.pcmirim ao Alegre. 

!';. R.-Sala · aas sessões. G d~ setembro de 
i~~. -:(;,-u-cUno Lrn-~lo .-To'l'qtuzlc . Mtweira . . 

. . . ,' 

~- 40 

A ' rubr!c.'\ 5-Telé'graphos-acerescente-se· 
· "7'e.de 40:000$.- ].)ar!li · a . ÇOnStt'llCÇ':i:O' de" Unl 

. N. · 35- .. . ramal telegra.pllico quto pa.rtin(lo .Je .BaTr~S.: 
... Ao n: 6:....Te1egrilphos~ A' rÜbrica- cou- no· Pi~uhy, -;á, ã. · ·ei,·lade ·do Brejo, co · Ma.· 
strueções-Accrcscente:se:-Deduút"!a. a. quan- nnllão.. • · -·:-.: . 
ti11. riecé~"8.t:ía ·pa.:':l. í1ücil\r l1 líg!l-çilO da cída.-. ·s : R.-Sa.lll. cfil:i:s~'.S~r~s. H de ·~tem~~'9 d<~.·, 

.: de d<\, .. J::<?.r.:tJ\Ie~'). _co!_n Q\l'l'_icury "-(.!in l !~ centt!i;l : · I S9~.~f!l~rf..~lii1f?-Ci'!'::..:..Ed'lt~rd_o .. ili; :]) r.i,ri!do_:·-. 
_.tle.·.Pel'n.ambuco). pt~ii.SIJ.ndo p~to Cn,.r.o, e ~ pr-oo.. ·.-;-Gl~slc..,o ... y er0~ ,-: '\Civc:,·o$ .-- -L~.~ i: . .DQ1•1i1l:.: 

. vcltaado_·os· pwtes ~elc;;~i!-PP.iC:OS dtt -estt:a(\1). :;tucs.-::-"Çó~..t,~! ... 'ª2éi91:l~.,.,..:..._...:.~-~-""'-~"""'"!'"-'".#l 
~;:~-~~--)~~~.!~!l.~-'#'~··~::~.~--··~~--?.t-~ .. ~j.:~;.,...~ .... ~·~4'r"'l.~-- . 4 
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N. 41 

Ao § 6° do art. 1° - accrescente-se -
80:000$ para construcção de · ramaes tele
gra.]:.hicos que liguem à linha geral os mu
nicipios de Valen~a.. Picos, Ja.icó, S. R.ay
mundo Nonato e S. Joã.o do P.ia.uhy, 

S. R.-Sala. das sessões. 13 de setembro de 
1895.-.Anisio de Abreu. 

I N . 42 

Onde convier-h50:000$ para. construcçio 
dos trabalhos dos ramaes telegraphicos do 
Pia.uhy, .votados no ultimo orçamento e para. 
attender à. construeção dos ra.maes de Va
lença. e Picos. 

S. R.-SaJ.a. das sessões, 14 de setembro de 
1895.-..árehur de Vascon~llos. 

N, 43 

· A' rubrica- Telegra.pbos -accrescente-se~ 
-Fica. restabelecido. a. verba. de 50:000$. con
stante do orçamento vigente. para. uma. linha. 
entre as cidades de Januaria, em Minas Ge
raes e Joazeiro. na .Bahia, ligando-se á villa 
do Capim Grosso. 

S. R.-Sala. das sessões, 19 de setembro de 
1895.-Lindolpl~o Oaetano.-Gonçal"'~s Ramos. 
-Olegarío Maciel.-Manod Fulg~mcio.-Pa
raiso Ca'Oalca:nti..-Leonet Fillw.-Aloaro Bo
telho. -Fe~·ra: Junior. - AVm.eida Gomes. 
Land-ulpho de Magalhães. -(;arr;alho ilf.ottrão. 
-Joao Lui~.-Lui:; Detsi.-Octaviano de Brito. 
-Paranhos ~1Iontenegro~- Tosta.- Dümysio 
Cerqueira.- Francisço Sodrc .-Rodri.g-:J.tss Li
ma.-Santos Perei1·a.-Tolentino dos Santos. 
-Eduardo .Raml)s,-Matta Machado,- Ve,·gnc 
de· Abreu.-Jose Igna.cio .-No[!Ueira Pa?·a
nagwi.- Lam.ounier Godo{reilo.-:- Ferreira 
Pi,·cs .-Campolina. -.Neiva. 

N. 44 

Ao n. 6°: . 
Accrescente-se-augmentaàa a consigaação 

de35:000$ para construcção de rama.es tele
grapbicos que liguem a. vma. de conchas à 
elo Ypira.nga., a. cidade da. Palmeira. á villa. de 
Ent~Rios e a. forta.leza. da Barra de Para.
naguâ. á cidade do mesmo nome, no Estado 
do Paraná. . 

S~ R.-Sa.Ia das sessões, 18 de setembl'!> de 
1895.-Alencar Guimariies.- Brasilio tk .IM:;. 
-La:rnenha L ins.-Almeida T<1rres~ 

N. 45 

A' rubrica 6-Tele,ara.phos-aoorescente-se 
-e de .40:000$ para a. const.rucçã.o de um 

. ra.m&1 telegra.phico que :pa.rtindo de Angicos 

vá ã cidade de Gaicó, no Rio Grande do 
Norte. 

S. R.-Sala. das sessões, 6 de setembro do 
1895.-Av:gt'sto Scçero.-Jungueira Ayres . 
Franr::i.sco Gu.rgeZ.-Ta-cares de Lyra. 

N. 49 

A• rubrica n. 8 : augmentada. a. consirroa.· 
ção com a quantia. de 200:000$ para. o pro
longamento da. E,.trada de Ferro t1e Sobral, 
da ~idade de Ipú. no Gearà, ó. de Theresina, 
cap1tal do estado do Piauhy. 

S. R.-Sala das sessões, 14 de setembro de 
1895.-Noguei,-o; Paranaguâ.- Pires Ferrcim. 
-.1rtllur de VasconceUos . 

N.64 

A' rubrica. 21-0bra.s federu.es nos Estados 
-accrescente-se: Melhoramento do rio Par· 
na.hyba., pesSQal e mate1·ial, 150:000$000. 

S. R.-Sala das ses~. 14 de setembro de 
1895.-A!"thur de VasconcP.llos. 

N. 65 

A' v erba-Obras-a.ccrescente-se : 600:0005, 
sendo 200:000$ para cada um dos Estados do 
Pia.uhy, Rio Grande do Norte e Parahyba., 
para contmuação da. construcção de açudes. 
no interior desses Estados. 

S. R . - C,ala das sessões, 4 de setembro de 
1895.-Jungueira.Ayres.-Fmncisco Gtt.rgel.
Taut.u·cs de Lyra. -Augusto S ccero .- Silw 
Mo.1·i:; .-Trindade.-Coctl~o Lisboa. 

2" parte da eme.oda. n. 67 dos Srs. Urbano 
de Gouveia e outros: . 

Estudos da futura capital. no Planalto 
Central- 400:000$000. 

N. 73 

Ao n. 21: 
Accrcscente-se na. rubrica-Porto· de Para

na.,"'llá-150:000$ para a e:x::·ecucão das obras 
do melhoramento do porto. 

S. R.-Sala. da.s sessões, 18 de setembro de 
1895. - AleHca1· Guimarl'tes. - Bra::ilio da 
Lu.::.-Lam.enlu: Lins.-Almeida T orres . 

N. 83 

A.o § 10 do a.rt. 5° - a entrar em a:ccordo 
c:>m a. Empreza. Viaçií.o do Brazil no sentido 
de substituir a. obrigação que tem a mesma 
empreza de nave{:.'al' o rio das Velhas a.te Bom 
Jesus do Para.úna, pela. de effectua.r esse 
mesmo serviço no rio Pa.raca.tú. a.té o porto do 



•. 3Bô 

augmento de de!>pe1.a. t: 1~ !'r,la.Liva..~ ao cmp1•estimc• por ell"' contra~ 
· P<mla.l. :1a: bai.·ra d1) · l'io_ do. ESC\ll"O, sem10e;;te ·de Minas par:1. 11a liquid:1.ção 1l~s ctln: 

:S. R.-Sala da> se.<;Sõe,, 19 dcst:temhra de· hido em Londres, p~1· int~<l'rnedio do~ ba.n
l~~l5.-T~irulo!r,ho .Caetcmo.-Ofegqrio 11f,lc:cL quíliros . ~. M. Rotli$C!lild & Sóns, abonaa- ~ 
-Cmlçlllve.~ UcMIM.-L<:o;lcl f!'i/J.o.- ,1/t>~,·o lcc•mp::nun:t as sommas entradM pa.l'll o The
.;BQtçll:o ,-.u·,.:Mel. .1<i,ig.:ncio,-Pa>'ai.<Q (l.vl!!. - , S0\1l"O, )1t'Oveni;ntcs <luquelle ~:npre:;timo, <--al· 
c.1nti.- Fv;·;·~~~ 11111 i~1· .- .Almcil!n Gomes .- lcuhclo o camb1o ent1·e o do _r.lill. dus entradas 

. Ll'~tdH.~pho de 3l<i.'J.atlur.c.~. -'C.tn«lho Mrnm1o. '~ o estipll~~do n:~. ~lnusula. primeim do con· 
-.To<lo ü~i:..-L·Hi: ])ct.<i..-r·w~e.< J1moueira. tl>acto d.;; o de :t-lml de 1893. rcgulaudo esta 
- Casta .Mi1char.lo. - Ctdos àa.• Ct.a~1M. - regJ'a. de cambio Pil.rtl todas a5 rclu.<.iies do 
Clu:ryus Lo/Jato.- Lo.mcwti.r~a .- Octao:<i.M (/;; 1'he:soLU'(' lli.ll'& com a oompanbia.. 
JJ1·itQ.- Noow:ím Pcu·wlq.yw,i..- Lamounit1' S. &.:-salõJ. da5 ses>õe~. 6 de Eetembl.'O ue 
Oot"'fi·cdo. - Fci'J'CÍ I'<:t Pir~s · - CtmiJJOtina. !8~li5. -ftía1wct Ftll,1Wldo.- l7r~llt"rda,·es.-F'ol'· 

N. 93 
te.< J~mr11eir-a.- Clu<{JI!-:1 Lobato.- Fcrrr!-;1·a 
P·il'l!-< .- L«1llO~<iC>' "G1do{ra~/o .-- Con.çaWI!$ 
R<:tiM.< .-Va.:; rle ílf.el/o.- Almdda Gomes.-

Acerescente se onde convier: Lrtmcwt:nc. R.otlol1'ho Alm't<.- ,1Zvwo B&U· 
Fiet~. prorcga.do :i.té :)! de clozembro de 1896 lfw;-Cm·V<ttho Il{Otmro.- Olegat·io Maciel.-

o prazo concedido á Compn;:hia ln.-1-:lstrial e Pi!l.to rla Fon.1eca.-Leonct Fillto.-llia:ta ilfa. 
de Oonstrucções Hydraulicas. paro. ioicinr as cJw.d-o;-lo·1o Lui:i . - Co$/a ,lfachado.- O::la
obras de melhoramentos d(l. 1)(l.rt'll. e potro dn. cia»Q de Bí·ito.-TIIentonio ..te AI agaJJ:acs. 
Laa'Un:l., no·~tado ele S~ntt\· C-a1ilm!'lna,, e do Li·,J;a Dtla>·te.-.RilJciro rJ.e .,-llmeida.-.Pa-

..• J?Urto de .Jarag_uã.; no de Alagôas._ · ·· ··· · · · raiso ··cmià?i;a~ti :-::.r;q,·nd~t!pl!o tk J1!agalhi:ies. 
. S. R.- Sala das sessões, ·]9 de setembro de -.SimiZo da Cv.rt.!u<.- Ca>·los das Cltagas.-
1895 .-Pm~la. Rrtil!IJS .- F1·i.u;eüco. Tolcntii\O • . f.~t1'1'cl:: Jtmior. -LimloltJl•o Ü<Ctano. -Â1'lT~~~r . 
-E'il!Uià B l zt>Tt. ·· · 1-on·c.,-· 

N. 94 

Fica pL·orogadci, por ma i~ 18 mezes, o pn.zo 
concedido p:n-a ap1~~entaçv.c dos. ~tudos que 

·.c\ e v er-ão ser feitos-em cooseqileccia da ·a1te
ra;ç,ão exigida pelo ~overn.o. do traçado da 

· · estJ::tda. de. ferro ~e Maceiô a Le.Jpoldina.- e 
· . l'amal pa1"il. Porto Calvo, no Estado de .\Ia

_gô_a.,;. 
_:. S. R.- Sala. uasse.ssões; 5 do setembrc de 
1805.-Pircs Fe>-re!;-a,- F,·eclcriCJJ Eorges.
Í'~$Jl'!•:•.mo (I e .'l!l;v.qu$>'l]ttc!.- Gou~eia. Lin'la . 
- JVilo Pcça'fllUJ..- Fraw;ct Canaf.fto .. - L.,.i:; 
Dm:. 

~-··· 91 

· _<\.ddítívo:-Onde convier ...;. Fica o govo!'rlO 
auturi:Wlo tt iulciar os estudos de um ra.ma.l. . 
que; partindo da. éidaõe do Bomfim, n~ es· 
t1·a(la de ferro (10 prolongamento ili~ Babia. a. 
S. Francisco, v:t ter :to Mol·ro do Cllapc!o. 
pas.ando peta Saude e .Jttcobfnn.. . 

S. R.-Sala das sess1k:s. 6 de setembro (1e 
!895.-Ve;·g;%C de Ab1·eu. - Pa.Y{LJl/UJs Mo;~tl.)
a~iJro .- Ed w:mJ.o 1U4-nlo$.-"'l:[il!ott. ~AI~!,lllS«< 
ele Freitft$. -Dirmy~:o (.(;rqtWirl'l.-1'oltmtino 
dO:! S Mtos. _:Jo.{tl 1 fllll!cio . -llodl'igtres Lima, 
- Tosta. - :\~c i'ca . 

. N. 97 

Onde c.onvier _Fica. 0 Pode.1· Executivo Supprima.m·se os us. O, 10 e 13 do _§ LO e o 
autoris9.do a conceder á Socie•1adc P~~to-: § ~" · 
l'il. e J;..gricota dr> Estarlo de S. Paulo. ou~ S. R.- Sata das s~;.jes~ 4 de setembro de 
quem melllores con~i~ões CJ~el:ecer: -p~ a lS05.-0oc//i() Ctntl'a . . 
Ia~oura., ~· · e-:rp:o~aç-~w d~ Ja~td:'s d~ phos· E' posta a votos e a.ppro_vada a seguinte 
pha.to de cal do:-; tenenos na fa.oru:a ae ferro ·emc11d.:l.. da. Commissãa de Orçamento, sub
elo Ipa.n;,tnu. . stitu ti-va. da do Sr. Bueno de Andru.de,. sob 

s. R. - Sa.lr. das sesaões, 14 de setembro de n. 09 {a qual ê considerada. _prtjuoii<-.a.da) ,: 
189:5 · -~o.~e;1o rf.e :i.nd.rado.. O ·Pvclm• Executivo é autorisado 11 contt·a.· 

· .. . cta.r. oom ~,, Sociedade Pastoril· e Ág1'icola. dà 
EliE;>DAS ltF:TmAJ~As 'Estado de ~.'PI.\ulo,ou· com que~ melhores con· · 

-di{:ôcs oll'erecet:, a C:l::c,plonciio das jazidas de 
N. 89 · J!hOS?h<~.t(•. de rol uos terrenos da. ·fabrfro de . 

. . ' ' . _fctro uo· 'r..panellJ:l-•: . . ... :· .• · .. ·· c··.-:::" ,. '·::: ·. --:·.': .. 
:;'f~,, ·-~íca 6-ko~et;·no 'al ito·rii!~ilo~ ei}ii'õlt-~iu. n~\7o ·. São sirce('.SS\ v;Jmente ps:>st;.\S "-. .votos-e réjeí-·. 
. acoor llo eom . a. co;npa.nhl;.\ t:strada· ~~ . -Ferro 4'\das· ~s emend;u; _do. imp'rég;;o ·n. l7S -~~ ·sob . 
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SESS!O Il~l '16 DE OUTUBR_O DE 189S 

1:s. :-1, 9. lô. l 7, IR, lú, :W .• n 25. ~0. 2-7. ·18. 
.f(l. 51. 5~, 58. '56. GO. 51, 62. G6. !$9. 70. 74. r. 
!~,ituOcl<t p:1rle ~;; · e:mmtl:t, i5, ;;,t, SO, SJ. S4, 
$5,86, 1!8, 90. 0:!, ~J4·, 95 <' !JB. 

h ' o p1·r~act" n. 7$ A, de 18!15. "ssim eme11· 
dado, a.ppr.,vodo em 2·' <lí~cus;;ii•) e euviatlo ü 
Commi~;:ã.o de O;ça.:l)llllt•J,1~J.l·<t rcp.ig;il-o l~'Lrn. 
3" • 1 i,oCU:SSào·. . . 

Tendo dado a ltor:k :lestin:t.d;'l. :i. I>r:roeim 
p:-.r·te do. ordetn il.o úitt·, pl1..<;..<a-se il. 

SEGU~DA P:\RTE DA ORDEM DO DIA 

~ 
E: all.Ouociad;l ~ terce~ra cHscussão uo ]lro

pcto n . 159 c, o'.e 1895. altex-anc.lo a. . tabt-Ua 
do :u·t. ::;:~ tlo riecreto n. 848. de 11 de ou
tubl'o 1i;. l 8~JO, ar:c:·~cenllo mais 50CI$. ~to ven
eimento mens<tl dos mambros do Supremo 
Tt·Hmnal Fl'.de:·a! e 30 "f,. ao3 dos empr<lt;r.c1os 
~J. :;ec:·eta:·ia. do mesmo t!illttn:\l (Rf:dacçfio 
plm1. tercE'i!'ll. Uísi!ü~São ôa etneni:lado: carnu.1·ã. 

. an~ ·Depu tatlos a. o p ~c~ecto do Setlado o: 159, 
ti.o' corrente ~.uno); · · 

O §~. N'civu. :JembJ'R fJUe n ... diSCUssãO 
.uo -:,Iinisterto díl. JustfC:). .. fllndiomentou .. uma. 
~ mend:t detr:rminan~.o os veuchue'utNs 'dos. 
f~·r~irO$ e du.~ .officiaes de jus~iça. .t~os j u_íz~. 
~êtcion:tes. o.que. ·: em :vi'rtnde da .. rlu:posti,:;,o. 
r:::iment~l tiJi rccnsado pel;l ;.resa. 

.iul~;l OJ uo é agora a occasião de ser :l.Cceita 
m ;t :;ua id<i:1. e nesse ~i!Ji ~i do inanaa. ::. :Me>a a. 
~u;cnd:l., 110is nütr é r.tni••l que quando es~~
~li:i,: j us: os U\!lflT:f.'ntOS. liõiO dadiJJ) M>l · .hli7.<!S 
(, ~u l.ls~!tmo::. n;l. 'a tt!nl!am e5Se'S pequeno; 
funccioD<ltios dn justiç:!\.. . 

E mui;o meno., é :tdmissivei, ouc n,'JUe seni. 
N'1lcno.do algum o porteiro ! · 

Protc~"ta 0..-ntJ':J. .essa,; :mê·m:~.l i~; discorre 
ht·!!amente ;~poi:;.ndo <) . pl'~•jecto, JliUS de
r~urkn•lu suas euu~ad.as. 

P;l.l'a que o projecto -n:lo fique no lla.pel. 
~!ll'tS&!lt:l. essa erneudil. rlett>.rmin~n<l<• a ;\hcr
till·;. dv l'espccli vo crt·lilo e ~:onduc espc
t·u.nilo (lHe ~e t'«~<n~omnleta ju:>tiçil. aos func
c!e>mtl'iÔ~ •h1. justiç,1,; • 

do Supremo Tril>una.l, nã.o ha duviõa. que 
es.se ~-\'0!' deve s~r i~(lbnente estendido aos 
juizes 2<~ Côt·te de :\ ppellação, sobre os 
quaes ·pesam ioeontesi.a velmenw trabalhos 
(le orrlem superior c nã<o in ferio~cs aos qu<l 
se ;lcha.m n.1!ectos i declSio úo Supremo Tl'i
bunal. 

l.ernl•ra. que os Tribunaes superiores dos 
Estados de S. Paulo o ~Iin;~s l![i.o lar•mm\Ônte 
t·etrilmidos. O.> goYernos desses Esmdos com
prehanderam Q\ie na garantia. rl~ magi~tra
olos e,:t;i. o. ga~ntía d:t justi~. 

. Quanto no facto do pr~jecto tJ:atru· da)us· 
t 1\m redcral e a emmrda. do ott~dor refer1r-se 
a j ustiÇ<J. local, dechu-a que a veJ·bt\ é a. 
rn~m~ e que os corres d(l. Ut:\iâo pa~am n:to só 
o.vs runtx:ionar ios d;:~. .justiça. federal como !tOS 
d;l. jusL'ça. do Districto Federal. 

Conclue e$perando que a Cllmara, em vista 
o as consiuernc,;()E!s que ac<l.ba de fa.~er. ap
J?l'OYe. porset• r.le equiüa.de, .. a su<t emenda. -
. São litl:ls, o.poio.dns ~; enviadas i• Commi5e[O · 
<'te Orçamento as ~e?ni o.tes . 

. Estenda·$e a. todos os JUJzes se<lC;onaes e 
aoS' seus sub~titutos o -augmento de 2iOOO$. 

S. H..-Sali.>:dns ~$Ües, 16 de outnbro de 
1895 . -Gt.C{clino Lrm:!o : 

Onde se dit-P<\rá-nccres<."enle·se: Ama
zonas. 

S. !l .. -So,J:~, da.s SC5sões, 16 de outubro de 
1895.-S<i Pe::Co:Q.- L i11 .< de Va$COaceUrJ:>. 
M.~!t.u. !Jactlütr .-M~n.c;cs - Pr<tà.n.-F;·r.mcisco 
Bcnc:1:·Av.-.~fw·:crll0 Rhmn.<. - L i11w. Bcu;wry. 
-;1ni;i<, tlt; .1.1!1'et• .-Go.ldiuo .ÚI't:tfJ.- Octa
't>i<ur.o ww·âro. - Jos.J .fynctCifl.- Victorino 
il[ún:eiro. 

Accrescente:5e ou~e couvier : E' extensiva· 
aos juizes ~eceionaes " ·li~posiçiío coutid" uo 
[Xll"<tgr.tpl!o unico d~ art. J•; 

s: R.-Sala nas sessões. 16 de outubro de 
18!J5.-J)[w-i«rlll RoJiliO$.-:\:á~il.'l" do V{tUe . 

' . . . . .. 
· ~·) !51~: ?Fi•c dcJ.•i co -ao t•góo!õ pvucas Os porteiros ôoojui7.es secciollaes dos esta· 
r.ala.úas tem a é'úzer em ~ustentaçúo da. dos, a que se rerere a. emenda. em discussão, 
umend:t. que a.presentou ~o J•t•ojeeto qua :;e ter<1o 1:400$ de orden(ldo. 
li isento. ·Es30 projecto_trata do .a.ugmen~o ~e Os officiaes ele justiça. dos mesmos estados 

· n:!nt:iment<'ls d~;$ membros-clo Supremo Trt- terão I :200~0 . 

but!'.: 1 F.eceraC .' ·. ·· ~ - _ .. , : · s. R.-Sala ilas·msiies, 16 de outubro de' 
Nn.o entra ua, aprectaçmo d•~ ;uot•~ dessa 1895 ·- J· ,1 Nt~ivct ·- _ • 

-;me•lidá:'. é , wrtidario -·do :J.u"mento lle nm- .- . :. · · · · •. . · 
. eimentos.dos. 1'\lno.:cionarb~ pul•li_~os!~esp~ia~·l: ~co~~eente-.>e :,a_o __ _ :pa.J..~~gl}l,pbo.~ un!~C! - ' d9. 

·;'nteate· "ili~- niag:i~r.ra.~ura·; .·.· ~ _ . . art. l : 'Durante o mesmo p_r<UO nao serv. 
. Si existem, porem, bo!is.fu.ndamentos pari I cornpul:lld~ ~a.ugme_Ilto d?s vencim~.ntos para 
o.·accre;;cimo -de ."·enci.me:ntos-clos membro> (1. contr1u~J~.ao !lo mGntepto. _.. · __ _ .. . - ;:· - . . ~ . . .. . . . . . . •· .. :. 
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At"tigo adóti>O. Fica ogo.-erno auto~o O St·. José c~u·lo~ impugna o 
a abrir o ne:es_'U.:-io credito l)ara. a exccu~J.O projccto -po:-quo nri.o ap~sentou u.inda seu 
inu_ncdio.t~ d:J. pre~ente lei. - pnre~er :i. Caum.:-a a commi~iio por eUa 

s. R..-S.'\1::, dr..s sessões. 1 G :.!e outubrJ de nome.'lcüt pn1·a o:-ganisnr a. plano geral da 
189.'5 .-1 . . <\. ~eil''L · vi;~ção. 

Encontra pa.ridade entre o que se dá. com o 
Art. Fica. o.lte1·:tds. ::1 tabella. qce baixou p;•ojecto em debate e o. concesrlo da Estro.da 

com o decreto n .. 255. de 30 de no,embro de de tert·o Chopim. 
l 894, na oart..o referen t.e aos .itlizcs da Cô1·te Os intercssallos sabendo que essa. linha fi. 
de Appeliaçiio. accre~cenclo ma.is 200$ men- gnra no plano ge:al adoptado pei:J. commis:ão 
sae.; para CJ.d::: um. $enuo dous terços de vem lJOr :.<nticipa.çü.o reque;:el-aao CongressQ. 
ordenado e um de gr:~.tific.1çiio- Silo cngen heil·os que estão enea.rrega.dos de 

Sa.la ,:o.s ~e~sões. l ei ele outubro de IS9:>.- 'arios ser'~'iços pelo goYet·no e qu~ das com
Fredcrico Bw!1cs.- r;,:,ainianCJ Bn:.:il .-CM.t- missões se aproYeitum paro. m;,.is tarde pre
qas Loõcto. - p,·a;:ciscu 1'olc;,cil!o. - Jos,= tencterem conceS!'>(les. 
l!JIH:.cio.-:lmcri.;o de Jfcll:os.-Toi"IJ.!!c::o .Mo- O orador censura que se encho. a ordem do 
t·ei r a . I di;). no.s ultimas ses:;ü~ de u mo. segunda. -pr()-

Ninguem mais pedindo a palavra. é enrer- rogt'ação com projectos de in~resse indi'_i: 
rada a. discussão e adiatl:J. a. votação. até Que dual ~ que. eatretanto, merecem o mal$ 
3. COmmissã.o de Orç.:l.ln('llto dê parecer sobt•e a.cu_ra~o C profundo _estudo. 
as emendas o1Terecilias na 3• discus&i.o. . ~es.as pa.hwras nuo >a.e a. J!lenor censura 

E" a.nnunciada. a discus&i.o nni.ca. do pro- a .. lesa. ~ uma '"~ Q~~ est.!l adeant.-\~a .a 
jecto n. 2.'!\A. c1e lS9-L coneedcnao a D. Cy- hort~., ag~:~.rda a. - dl::.C~ do pr<•Jetto 
rilla. Rodrigues da Sil,a. ri u>a do Dr _ fran- parn. ~a1::. demoradamente occupar-se da 
cisco Rodrigues d:t Sil"~"a..lente da Faculdade ma.uma. 
de Medicina da Bahia. a pensão annual de ~iuguem mais pedindo a pala.vr:~.. ê encer-
2:000$000. ra.da a. di>cussão e adiada a Yotação . 

::\inguem mnis pedindo a l>lllc.,-ra. e encer
rada a. discn~ão c adiad:~ a vota.<:-lo. 

Fie.'\ :tcliada a I" discus.~o do rrojecto n. 90, 
de 1895. c com :~. palavra o Sr. Josê Carlos. 

P:tssa-se á bom destinada. ao e~pedienie. 

O SR. 1~ SECRETmto procede a. leitura do 
seguinte 

E:\PEDIE:\TE 

Entra em 1• di:>c:.:ssiro o prCijecto o. 193. 
de 1895. autoris:mdo o Pode-r Executiro n 
reformar <'S e:;:tatutos da Escola. Polytecbnica 
do Rio ,;e Janeiro de accorào com o projecto 
!orm\\t:J.do ~la reSl)ecti\"3. Congr~açi\o ~111 11 
de ma.lo 1leste (l.:tr.o. com as restl'icções que 
indica. e a nomear cifecti"~"OS- independente 
de concurso. nos termos r1o art. 318 do de- Oniclos: 
ereto n. 1.159. de 3 de dezembro de 1802. os oo SI'. 1° secretario do Senado. de 14 do 
lentes substitutos que na ref~rida, ~c!JI:t ex- corrente. comrounica.ndo que foi euYiada. à 
ercem intel'i\\ü.mente o magisterio 1n roai$ de sancçii.o a proposi<:;to d(l. Ca.mam autorisaudo 
10 ao nos. sem intenu1x,;iq algum::.. o Poder Executivo a conceder uro anno de 

Ninguem pedindo a p::.hw:ra. e encerr:tda. a licença. com ordenado a Pedro Pereira. rlc 
di~cn~são e tl<lia.d•~ a votaç.(io. Andra.da. engenheiro de :~· classe d:l. Inspecto-

Entr.:l em !•• discus.~ o projecto n. 189. ria Geral de Estradas de Ferro.-Inteirad:.. 
de l89o. organisa.ndo o esta.·!o-:n;::.ior do e~- _ 
ercito, a. Im.en~encia Ger~\1 da Guerra e d!l Do. mesmo senhor. de lo:> do co :crente, =om-
outrn.s providencias. mumc.tndo que foram en_v1ados. a. saucça,o_os 

Nin;::-u~m pedindo a palax1·~~ e encerrada a_utograpbo~ da resoluç-<~.o do con~resso N~-
a discussão e adiada a >Ot.'l\~\tl _ I cton~L _:<Utol'l~amlo o Poo~r ~~ecut~ v? a. abm 

Entra em 1• discu~são 0 urojecto 0 _ 219 .'\, o ~ed1t~ ~up~lemental' t.:~ 1_93 :~:;, a verba 
de 189-l, concedendo M eoge!lheiro Juliiio de -.lloX~rCICIOS lindos.- no Mmtsterto d~~> Fazenda. 
Oti~eiv:~o L\\ta.üle priviie.,io por 00 annos at>t. , .. n · 31 da le1 n. 266. ~e 2t de dezemb~o 
para a oonsirucçíio. uso e goso de um,~ cstra.- de 1~4._ p:u·a occo::-rer as _rlespeza.s com. a 
da. dP. ferro Que. partindo da. Cidade de C.1.ta.- canalls.~o de a~ua ~para a Ctd~de de Ma.c<:?, 
lão e p:lSS:~onclo pel~ de Goyaz,-CUyabá, Po- no Est:alo do R1o ~Jrande do Norte.- Iotel
conê. s. Luiz de 0.'\ceres o 1ozar nave~'!l>l!l rada. 
do rio Gu:>.porc, termine no Est:ldo de ~!:ttto Do mes:no senhor e de igual dakl.. commu
Grosso. ~m pon1.0 ümiwopbe eo:n a Rcl)Uhlica. nic<\nllO que foi restituido. devidamente sane
da B~l!via.. c out1·os fa.vot•es rciati'vs. a. essa.lcionado, llln !los 3.lltogt'3.pl!os da resolução do 
oon~ão. oorn parecer áa. Commissão Espe- 'Con~resso Ni?.Ciona.l a.~tori~a.ndo o Poder Ex
cial de Viação Gera.l do. l.{epu~~ca. . . ecutivo a elevar os .. vencimentos 4os çtnciaes 
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~cS~'lS concl!~ões. :~ rommissãi.l O.l!n:t.rtlo. a. 
d~l!us,;ã~. l')lle e-<:pera s~,ia ampla. c I ;:::!tnOS.1. 
a f!eanta :l•l•l porêro 1101 ponto. 

O }l'l'andc ••l'!-"ãO republh:ano O !'I! o; ::L<lenn
tou uma notid:~, em qce dizia 1111e nó:s :·e 
st:,i.n~: no~ ou :llll!Jiia,·amos prílCeit()~ da 
Constimic;;i.o. :oiãc h:\ t:J.I. 

O SR . . lt,;x,Qulma .\YR.~--'LI~iado. 

O :5:L :\)Um!CO D<~ )f.vrro~ - As rli~JlOsiciíe:; 
consil!nt-d:t;: no projecw siio tl ispositiie~ copin
das d:J. mesmtt Ccnstiluiçflo. ~ão !Ja. mnova-
Ç<io . (.·lptJi •: •lfls,) . . 

A conuni~>ão CSDCl':'.. St'. Pl'e.•iuellt\l. n rlls· 
cu$::üo. e po:· meu'í;:termeàio em·i:• ú ~!e:;:~. o 
projectlJ. 

Yem :\ ?l! e::a. e lido, e 'l"ae a i C!lp!im:r. pP.n. 
enr.t>al' !1:1. orc!l:'m elos tmb..,lhos. o seguinte 

r KOJECTO ~ . 255 DE IS!l5 

O CoPgresso 1\acional decreta : 
Art. I. • A guo.!'da nnciooal. i nstitui(:õ!o fc

derttl. nos termo:: dn Cnn~titttiçil.o. será. com
poSt(l o.le todos os cidadilos bt'azi!e:jros >a
lido~. dos 18 aos 40 annos rlt' id:~(\e, pnl'o. o 
ser't'i{:O :t.ei.ivn, e 1los .JQ 110S 50 para o ser'l'iCO 
ua reser,·a.. 

.'U't. :!.· A ~uar<la. n:~.c!onal auxilia.:-fl. o ex
e1·ci to. dP que e reser,·a.. (Jua.ndo doc;t<t;)(l:l. a. 
sua. mobili$t('iio pelo Congr€:5$0 .N:I.Cion:tl. 
~ 20 do ~rt. :~4 dtt Cor.stituiç:ilo. 

Par:lf!l'l'pho nuico. Nos c:u;o> <!G> ~ 3•. 4•. 
8·' e 15 do a.rt. <tS elo. Constitui(®. C.'J r.e no 
Poder r:xecnti~o n mol>ili$C.Çüo ri:\ g uarda. 
nacion(li. na '\U9encia llo Congt~~~ X aciona!. 

Art. 3. • O territorio d:l Repu bEca dos E~
t.•.dos Unidos do Bt•;~r.il. par:~ ~~ ot'ganisaçi'I.O 
<la gua1·•1n. nacional e ~ :!a t•cser,·a, se:-:\ dl
\ id ido em t .-mr:as J·e:;:iües qmunos os est:ulos 
da Republica. equi~ar;~.dos a estes o Dist:-icto 
Federal. C:ldr. uma destas regiües ern tan ta.s 
cii.'Cllm$CI'i)'l{'Õe> quantas as suas comarcas 
(termos ou dh·i;ües semelhante.<;) e esr..1.s cir
cum_ocript,i .es em mnas de q u inbenta> guardas 
qualificados D;\ :~.ctiv:~., n::L:> quaC$ serão 
creado.s corpos de inf•mt:l.r ia., ca'l'alh.ria ou 
artilhtwia. ~undo as aptidões e habitOs da 
popula~o. 

Distrilmiç/J'o <la !J!'I.!rda Hacit)lia/ 

Art. 4.0 E1n cada re~~ão lHtve!".i uma di
•isão da. gu;wdR. nacional ; em cada circum
scrip~ão ·UJna b~igad.n, e em cada zona um 

· corpo. 

i" 1," 0~ <·OrpOS da. f;UI\l'dn. llO.CÍOUIIJ . O <}Ue 
sarit unilot·we em torlo. :t f.<:puhlica. t~tiioa 
mc;ma. :~dmiu is;.~·a.:;ão !:tc!i e:~ c n. lmin i:;'tl't· 
ti ,·n •1u.:: do exe:'cito, e ~~ril l) ,;c imhu t:.n·i~t 
:l!'~il h:u·Ia 'lU c:~ ·yalhria n;: :::.cth·:t e :;ómeme 
dê b üt n tu i~~ na re..<el'\':\. 
~ 2." i:\:l' ~ircum~cripçves em que rorem 

ou:tiif;c:tc!os m:tis de 1.5!/Ú gu:mla~. o CXC!!· 
,iC'!l t~ ~e1·á amw :xauo :i. wn:::. rno.i5 p!·oxi ln:\, 
nn ;\ m~ i~ proxima circum~c-:-ipçiio: 'Jli:•:!I!O 
não cnmpieta t• o nmoer .• de 1.5no, será 
complc:ado pelo e~~etlentv da:> zona~ li 11\i
tropllt!s. 

Art. 5. • A ~u:-~rda nac:o:1al teril u tn com
maneia a te gct-al. o!fici:\1 ~encral r.nilctiTo 
imme 'iat:tmente :<UOOII!i:;ad~l :l.ll Pre~irl<?llle 
d11. Republic.'l, p o!' imet·!!Je•.! io l!o )Ji ni" .:l~Q 
ua Guert•a. 
~ l. o .\s dil·isl'es se:.-:io ccmmtnrl;!d:~s JiOr 

o!llr:l:'.es gener.tcs ou supe!'!ores, e!I'o.:t: \'OS c!o 
exercito. ou officiaes sape!·iores ()l g-u:l.l'd~ 
nu.cinnt'll, comr>.!issiouatlos em f:C~et~cs de bri· 
<afia.. 

:;; 2. • Esta comruissão cess:J.l'{\ com o com-
mando. . 
~ 3 .• Todo; o:; comm~.ndant.es lltl !llvisiies 

flc(llll sirll ;~. .iul'isdicç:to immooiatn. t1o com
m::~.nunnte ;:;eraL. 

::! 4. • As lirig:~das serão comm:~.n<11:l~~ JIOI' 
ollicí:1es d:1. guard:l. nacional c .>1n o posto d~ 
OO!'onel. 
~ 5. • Os c:~mma.ndank·s dcs corpos te~iio c 

posto tle t~ncntcs·c(lronci~. 

.Art. C . • Altittl dos cO!·nos do o ue tro.t::. () 
art . 3". :\ guat·da M.cion:~.f teri\ "mais os se
guintes corpos especiaes: 

~ 1 • • E:>tado-maior d:; g-unrc.1n. oaclonal
>:: 2." C"I'(JO sanir~1.rio . 
::::~ . " O ~stu1Q·maior se comllOI'á de to•los 

os omclaes que pertencerem no~ d!lfe!<entes 
E$tar1os-maiores . 

;:; 4. • O corpo sanit'l.rio se cor.roorci. de wrlos 
os rnedicose pbn.rm:tceuticos que ·perõence1·em 
:IOii diírllrentes es--M~·maiore~ e .::orpos. 

li: 5." Cada corpo terã um capitão medico c 
I• tenente pharmaceutico. 

Estados-IHa iorcs 

At•t. í. • o estado-maior no commo.ndll.nte 
gevnl. r]1.1e teriL a mesma catogol'ia rlo de com· 
m:1 11d~1.nte de.oorpo de ex~rcito. se comp<lrá.do 
um clwte. otnciaL superior e1rectivo do exer
cito. eOIU O. gradu~~ção:de . coronel, si jl\. nifO a 
tive!' no pl'Oprio exercito, um teuente-cOl'O· 
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nd aS!!i;:.tente enc:.trt-e;::a.do tlo p(>:;.;:oal -am te-r r:; 5." Comtltue me~w:i mnni:o o f:t1ento. o 
nec i.e·CO!'t)JH·! ~s~i'>t•:nte Cl\•'<\l';·eg;ld•) do :11a.- -ralor, o xelo e :'1. ~ub~'<''.!it1açiio e ··iedic::.•)àO 
teria!. CJU:'It~l) mn.j ores <t.i:.l•!P.nto2-• .; dt\ m·detl:S,'I e;_;m que o :>:!t~inl tc;:lta >e~vi(\(1 à ~1.t'l.l':'.a. 
~,;.t;;; e:1.j>iL:1es ajmlaates ,,o '"tm~o:., CJ.natr,, n:tc!onal. ~ . 
t~mmies cse!·iptar;;.rios o o C(lrunel cllei.: tlo i.~ 6,• O;; commandan;.e:; t\(: ki;;ada :::e:·il.o 
(1lrp\l :mnit:~.!·io. ::s.::olhi•los da c:ttrc ()S comnwndaute" dO$ ~-or-

g 1 ... O. estaüo-maio-:- <11) C•iffi1U;tn-:lante de ?O" (le uma (;h·;:um;cripçfLO e nomea·los peto 
di: i~iio, que ter:• a tn~s:n:J . ca t.egnt'lP. rlo rle ?rcsid~tl.:e da R~;;mh!ic:t. sol! pNp~st.rts dos 
com~laudante :ler.! iv i~l\.o. se e~1 !li•Ct·à tl~ <l ;U comtn<l.ndan:.c5 •le •li v i~flo. 
r.el!C:'tli'Hlor·onel :;ecro:~t:~1·io c;;:l,fc do c:;tado- ;:: 7 ." ~\s prornociii!:! ele ofi!c'aes ;.~ as nome:1.· 
maitJt', Ü•J<v.: m1jores ;,;~,;btenw>. c.l<.>Usc.t l•it::.es ç~s ll., C•JI:lnlallllatw~ ge:·a[. c()mm:wtl:o.::rt.e 
~;uâ:mtcs de orde~lS. (t:'lt~ t~:nn •e; ~juJ;tnte;: rle d.i vi~fie> e C)tn!ll<tndurue de b!'iut:d,t s~l'iio 
1ie campo e dous ai!cr<;S escrip~Ll:rari•)ll e um. f~i t:ts p.1r •lecl'?. LO. tn:ts n.s pa.tentiis Je,;e!'iiO 
teacut(l~Ol'(>ncl met.ilco c um ma.J.Jl: pharma- s·~;.· a~>!Jr.ll.l<b~: a$ de tn ... b .- c J:>:>>tu~ supe
ccutlc·:>. a. rabos uo ~o:.-vu s:tn;t, rio . . rbres !J~l·; Pl'~->íceaiü da H.epub!io:a .. e a:; dt! 
§~ ." O <'SüJt.-maior do commt\.Ud"nte de a.ll'erc.> :~té ea.jiit.lo )lt'!lo rnírilsu·o. t.•)tla.s !eit;;.s, 

circu:mcri ;>~,(\~. que te..-;\:\ ill()iilll:l. cattS"'t·!:l. ru.bric,ldil.s e c-;~:p~!l.das pelo corom?.nua.ute 
dv \te comm;tn'la.u!e de l•riga~lll. "e eomí!o:·:~ geral. 
1le uo mto.hrs~creb:tl'io cbeie cio estailo·majm·. 
dom c:!.p[ tii!::s assistentes. dous C::q\~tã~g aju· Pto;;wçi:iu cl~ i;; ;e;-:orcs ~ r.>J.uo.· 
<l:111tc;.; de or•l~tlS. um tenente n.iadante de 
campo e ;,uus;Lrg~t~to;;s•!ripLLl:·ario ,t:m major ArL s.• A;< lli'omoç-õeõ t1e ca!JO~ e in:'e-tio-
m~1!co ~ um .c;lptmo p l:o.nnaeeut tco: _ r~. {;''üd1.1Mo e .>~tce.~$i \';1.$, se~'ií.o . feita:; p!! los. 
~ 3. " O e.<;;acto-mawr do;; co:·pos, M'.Slrll comm:l.nd:t!ltes dos e:ol'pos, so\o prop;•sCô. dos 

Cj)ilJC' o est.(ldtrmenoi.'.:. Si) ~O lllQOr:l <1o ';'mmo co)mnumlllLntes '(te co ~npauh i a, ~squadr;'i.o ou 
.. mc~r, que nos hatalhoes e regtmentos uo ex-~ bt~.tei·i« • .r\.S d~ ~;L rg~nto. quilrtel-mestre e 
erd.o . . · . :>:u·gento-ajudaat<) pe<<'S commrouda.nt-=-~. ~ob · I pt·opo;b. dó :yuduü~ e qua.ttel-m~~tre do 

p;•o;ao~5e3. cono. . .. · .. . H • • • 

J>,u•agr·a;pho 1uiioo. Xinguam p.oder-.l .ser 
. · _ 

1 
• • pcvmo~-ido "cr,lJo ~m q, ue saiba. }X:lo 'menos. 

A\'t . i.~ A prorno.r;:to (.os officlMS se;agt·n- ler e escrever, .e nos posto,.; ioHrr.&·1ia tos ·e de · 
olu: tl ~ S';'CCe~,J't'a.. af!de " I • po~tO .~~1~tuh\ •·ig<:r o conheciri1en ro d;ts oh;·ig:wões :-.sc•r~i
~rm:l ,\te () c. e t l.:neu ••. coron~I comman\.aU te ç.).-; J:lhere-n tes a e~~ e:; cac·go;;. .n ·ll::;.blltt(lçves 
uc (;orp(). cscolhtdi>i; e;;sc.~ ollictaes rle ent re ~s li"tterar i<o.s con$ütt1~in prefereucia pa1-a a pro
que ~·c::n<.ho.nt _na.. zc.nõl._ o10 oo~po. ou _do ~<l.JS m~ão ~m tempo de paz. 
I't'O:>.l uw ate :\ dtstancta mn:.uu;L u~ 01\Q lçtlu· -
1ue\ros . · · 

' 1 l[' => ~.... , 11e,J{;;"Jil<tS 
~ l . " "\os postos <·~ a ul'CS ou :..." wnenro 

só sc1·ao p1•omo,id03 o<> gua.rolas qu:tlilh-:.ulos . ,. • . t • . ~ 
J.e lJO'l cou•1ucta., c~m r~si\i . .::nci:t ftx_;t n:t zona . ~~!'o. 9 • Ne~l'_~m ~ti!ct:ll po:.er<~ ~er L'•'•?~
dn co1·oo. com tuaa . cer;;:t. mst.rllc\'ao ltttet'(),- ~n\l_o co .. ~pt;L<?t :acp .n_~e. o_u a .e u }l~~dtco 
rta e .h\l.bilitw;õe:>. ll:tra. ess;: J.lOl'to, :;endo pre- :;~nu..> po_ .~~.\al1d~z m~.-n~da ?or_ m_~l~,,~~k o1u 

· fêrklo::, em i~;ue.ldú.de de cll·cum,;t:~.nc1as, . os 'htletudma.t~;;mo .,~m~, ovad,: ~~ ~-~>~· cç.w ,,e 
aue .lli forem in feriore~. l\..'l.ud.e. ou C!tra.ndo ..euna IU~I~ r,,e ~ .... nnos de 
• :§ ~ -• D() o.tlt=rcs a.t,j ma,ior- a~ nomea.çi3es ser-n~:· pre~r-:'-do ?Jmi> oül,.:U\~ on gun~·la~ 
!iel•::.o preeedidu; de pt·O]iOSt·:\ . r.IO CVIl1 : :1~n-~' Pat-•grt\fllu umco. Q u,L,l •lu . ~ EJ:l.l ece~ ~a 
dante do cor1l0. p;.'OpO$t:ts t'eit:.ts em li~ta. tri- .Junt:1. me(.tc.a. . declarai' qm~ ·po9e ? offi.::t:.~.l 
)1llcc e e.comjnnhuüas de toclas as infurmacves p1'e$I;II' se~·v\ç0 mt r~~:-a, ·en;;~.o tt ver _elle 
sobr() e8565 oJllciaes. o n~raero de annt1S e.xt.,ldo para a.- reror~na, 
~ . :~.·Até 0 po~to de t enente-coronel . com- sera para ella transfer1do. em Ye7. de refor

maudante, ~l.S Y:.l.g:>.S serão l>l'6CllCiliU:I.S por U"l:J.dO. 
:pl'omo,-ã.o na. razão de dous terços por an t\-
guidade. c um teri)O por met·ecimeclto, exi· Hc;mr.s e perdas de zla!ente~ 
gindo~::e o imer~tieio de tl'es annos em. cada . 
}lo.sto. ArG. 10. Aos ofll.ciaes da guarda. nacional 

. § 4.;. Dispen5a.:..se este inte1'Sticio a pena$· no et~.bem todos os deveres, honras e l'eg~iass do.> 
caso em que, não haYendo no muaieipio ne- oi:Iiciaes do B:tel•cito. · · . 

· nlr:u:n· official <lOm o tetnpJ e:dgirlo jJOr esta . Art. ·· 11·. ~enbu:n official -perder-~ · a -~u& 
· lei. S<!ja ne~ssat·io. promot·e1· o ,mais t\_ntigo _pate.ute siniio q~mndo cou_def!J.nado pt.•r ~rt~e 

·· 'ür;>s exiswhtes 1io posto immediatamente :in-.1 oon~a. a im;egrt~ntiJ: e · <hgm,la~e ·. da..· :Xa~o, 
ferlo .. . · · . · . · contra. a. coustituiÇao de. Republte11. e o ltn-e 



":I:Ct'cicio tl<s poJere.: pvlitic.,s. pPlo< ~!·imes 'i § .J. · Ü$ olnci~e.~ honorari<'> só poderão ser
•le oonspi!'~ç:io. se!li.;ií.(\, homir~dio. mne•l:! ~-ir <'Omo ~lllc'n~s com patente Ulll1C;\ in ferior 
!\11:>:1, pcit:.t ou sullorno. coneussa•l. i""C'tlaw. la que Jú. tti1ham. 
irt·Cj!ul:u·ith Jo .!e concluci:t. lurt:o. fall<·n ··i:> ;; 5 ." ~:io pod(·rii() f:uer po.;-rc 1..h g unr'lia 
ft;m\lttl rn• a. Nt:ho, lhbr·ic'a •'t: in:;trmn -- ntn ln:~<ic.m l o~ in• ! i\'idno~ que tl•tthn.rn $Íclo ~:t
p:1.r:t r·•·Ub.'lr ou o• p~1-a o• ttt·os r;n:tesquc!' q :.:c :HJ!,. ··s do,; corp;..: •!o cxel'dto ou ;:rm:ula. •111. 
" sr•.if·i!.<!ul :~ um 011 na:d$ :1uno~ rlc pr·i$Õtu. •lc qu:tlque;· <·llll'O rot'P" :wt't';dm<'ntatlCI e 

;: 1. " Pei''{'m L;J.rr,bem o diJ ·f·iw it:< s:t:t. .~ i:Lmbe1n aquellos in·li\'hl uos que i:cnlt:tJn ~Ho 
p:itt'l\tC'.> quando n;io p• ;,;:n•·:n Gs ilup•·SIA•$ · !~s cll:•·'emnall<'$ j_)Ol' pen;L inrtun:tntc. 
m~~rna~ ou lliio se :u>re>enr.:.rem f:trd :- d1"ts 
.. lenho tlo pt·:tzo rmwraZlo 11e1o r<';;u!:ttnPnT.(l . s.: ,.1·i~·r. 
C)\lando se:: nu>;enttt!\•rn un tlliltl dpi11 sem 
liocn1-u. c por· dt• ru is~:io ~ s~u p<:di•l·L Art . 12. O SCl' l"iç-o <la ;;rta.rda. õJ:~eional e 

~ 2 .• l'l'!lleudo •'· >na p:ttC'nt,.._ o o!Tíd:tl ··brk atol'in o :.es- o~l-
peÍ'du t:wtl>cm túti:L:i a~ rr•:,ralias que Jhr· sir(l § 1. · "\ !fl:ll'•':~ u.~don:\l. ~uan,lo em s~r
dn ... hu pelo >t' \1 po~''': C\ ,-olt;~ ~~ ~(; t' .::11 ~·':•h•· vit~·. re;.:e:·-se-hu pt·ln~ lf:ll s c t'<'gul:• mentos 
embora :\alte;: t. .. nh:~ sklo !:l':tdua..-o no lllférr<)J•. 1n ili ln :•t>;;;. 
~ :! ." :\ii.u é p · ~•ni tri:l a :o c~oee'Si"i•• •ie po<· :i ·:.• Ç(lnshlt'l~l·:i·l ser,·h:o, para os t:t1'ei los 

tos Ctn oo::tO\t>$<11.'. C(l'I\ILU:l<;v" ::i e hOI!_I'õL:S .j,, 1•1;~ }l l'C$ellte lei. Q< CX ê l'CiCIO:! :;f'r:IE'S OU par
g u:tru:\ n:tc;eo:Jal. ~alro o car;o ·!O art. :)'. 1 cin· ~- :lfJU:tt•tel:rrna:)toJ. u1:ut• •àr a . :·~vliia, 

jole~L:: c:~.n~tn t.o c rnais ser,·i•;•:s prc•p;·ios de 
1· ~~~~:6c:; ll:tr~a :tt'n1ada. 

:\r~ . 11. Sito !scuto.• do s:·r•!ç-• d;l ;ma:·c;~. 
n:tciOI::tl o::: nle.iados. <•S i•liO!:tS.::;; dn~nu·s ln
cum,Y .. i~. o:s !''JCI:lt!co;. :.sci·gos (n:io incluindo 
os myo~ e •J~ prcsl•ytrt.s). os stu·c!o:' ;at:t!u.:;, l . 13 ·'),. "• ,.. •· .. . :r .1 ~ •

1
. ,~ ~ 

tt)k'!' l't'I.'Oil he:·itlo~ ;> w ju~t-:. mc·'!ro. . _.\n.. : 1 .u •. or.a.t.t=>:~~"~ u::h <: ~-- :C" qu!l-
~ 1. " Siio oinda ~nu.s os flUe fizl!rem hn1e:t:o:v •:"s ~Ull'ú:t:< e :en:;i~, ,~eu_n,'_r,·õe-llao 

p at·lc ·üo exerci~(> p:r.uanc:rte on armada. c t_<: :~,; o;:_nn_no. ,ou.'~c l h~" "? qu.•.tfi~~ :='o.! ~ 
CJs já ali;t;ado~ n.:~s.~ctuaes bat:llhüe~ pat~ioti-,: 1_:·.1·•. ~-te:.- n::ts ."~·I~~ da:o Clrcum.~;, tpçce) c 
ca:;. u:> m::~1 stranns pe:·;:emo>. de~·i;:o.' ou .• ,u~llt:;; nos mun.crptos. _ 
mlnl~t;-n:; de qualqm·;· ol'lle:n rE:!i;;iú:--:t . ~s: § 1." C:; con-clhos de I'Jll•~lldl-:t.t:;io >eriio ror
rE:r.:il'ma.IO$ c to<!o u ci·l:tdiio qt:ej;l se:'vit· cu: l m:1.1lo).; P•'l' 'illat:·u c:lpi~ii~s 11 u u1 m:ljo1· . que 
um C·•rt:H a;-.,·!! imentado. ~- :<ct·a o yn-e~i•lentl'. 

§ ~ ... ~:io i<(':: to$ do s'·l'\"i~o. emr,uml!u ~~- § :.!:' 0:: con,elh"' ti•: l'··,·i >:it) ~er:io fo!·ma
ti,·t>rem no I.'Xe!·dcio tle :;n.a..-< r::<l-.<1••; : o; ,,,,., p•-1• 'J•t:1tro oortt:utcs-ooa·onci* e presi·litlos 
,:en:tdor·e; . os •l•~tmrn•!o~ fe•ic>!':le::. Q-' >e ·:·era- pfo!l) c•Jl'V!!d. 
rio.> dtrs pt·c~l:!ellles lia l~l·pu :.uc:L. •·S p;·c·:<i..ton- § :3." Tl• !n:' as :mtor u!aúC':; P.•lici:t• :::. t)S etn· 
tN 1)11 J'!<ll't:l'n:~rlot•c:; llus t•.<twl•J~. IHC:I::IH:u~ tias p:·";ndos uo I'C,>:i~l1'(• civil u •.S ~mpt•c;::\d0$3 
ns;c:n:,!<l;IS O::Sttl•lna··s. !:lltn id~'.\C:i ••.ou .~:nt<s- eu_:,, c::w;.;•J bt.ejn o <(\ t•v:o;o de (l!ial :Hc~ (;ilo uc 
tr;LI':' I. o.:; ju izc·!': rnunidf•:tO?-'i. ili5ti'Íi:IO> tlo clei tm c.~ !l(• I!Hmicipio on par•wh i:t. :;:i.o abri· 

'}>:t7. 1,.-erllO' lrne:;) , n.• l•:'• ·mot•Jrcs jlttblk t•.'. ""' ;.;ndoso.Jbt·urcc:•·n•.·~ C•HI>'Clhns •' Q qualiOc:«:üo 
d elr:;·.,hl;, os snbtll'll!:;atlos .. i•w·n !(·utt:s (e ;;e- ;\s th;tas de todt~ o~ CHt:ldflo; ~uc tl<~.iuri:l
me~Lt:H\sJ , ••• pr:,!'cssn:·t•;: pul•lic·.>~. d rt·l'<!tl.rc;,s dic.;ão mrdo l'nncr.ionem tenham :ll.tin::ido ;1 
ou prx·tlrier.arios ele coll<·gío.; p~.-1 icul;tr•·s . •1:; iJ.;tJc ola. lei. sob pt·nn. ele 111 nll~ c p ;·i:,Jo. 
phut.'tnotceutlC•JS. '·$ :.l\1\\l'ola.>; <h~s all;llltle"":ls. §-I." TOO•) u ci·!nd:i.o :;u::trd:L n:u:ion:d e obri
os tele~r:tp!riSta:; o!e lltl!Ut!l'O, o~ o(fiéi:w~ dé ;;ad,a ;~ :~prcsent:.tl'·SC ao COl'pO jlnl':t. que ror 
jusli~ e os carcer~iro~. •lcsignado, no pr:azo de qtJiutc uias, :õvll _peua 

§ 8." 0> estnd•~tltes uas escl)las ,;upel'i()re~ . de pt·is:i.o e mutm.. 
a o compt~!a;'i!tll ;t idade ui! 18 a.uuo". pode1-iio § .'í.'' Pn r:t olfectuar est;L }ll' i~ão todas as 
ser con$hkrado; voluiJL:trios. quaullocoJ!liutr- ;~utorh.laMs civis e mlllt:u-es ~o obi·i:,'lláasa 
n_i<tU~m ã_au~ridutle o;1. gu:1.rtla. nad•lnal tia i pt·esl;u• auxilio. quantln ,ulicil•dos l\l•t· escri· 
c~reunt:õCl'l (lÇao po;· onde: de•em set qualitica-! JJiv Jl<'los comm:~ndant<>s dos eo1·p...s, ;)uardado 
cios o,s qne desejam curnpt·ir est.'\ c.Uspo>lção o re,.peltt.> c.lc hlcr·archl~ mlll~;u· . . . 
da ler: ~est.e caso. aquelle com mandante lh<.'S § 6." )(os c-J.sos de nao :;el'\Uten•hda :\sob· 
exped1ra gui:l. para o com mandante da cir·- tit . .'~ào dos corpos, C$tkS comantoic:tl'<.IO o 
cumscr.ip:âo.?J?de ~oacharem, eahi pres~rã.o Ca ctO aos c?mmatt•lnntes das dlvi~ões, por !n· 
o Ser\"J.<'O mthtar apenas por dvus :~.onos. ;;ó termetlio oos com mandantes úe bngada, e 
podendo depois dcs>e .tempo ser cham:v!os ' no aquelles se entenderão com a.auioridnde civil 
c:~.so de molJillsação do corp~ onde re:sidam. ou milit.'lr p:\ra ~ respon~:.\bil;dade do clllp.tdo. 
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§ 7.• Si o soldado da. guar •a nacional, uma 
vez apresentado ao 8eu quartel, declarar pe· 
remptoriamente não servir na guarda. nacio
nal ou deixar lres vezes consecutivas de se 
apresentar para. o serviço, será consid;,rado 
retractn.rio e como ta.l (lesligado da. corporação 
e apresentado ao comma.nclante da divisão, o 
qual o fará. verificar prac~~ em nm dos corpos 
do exercito permanente ou o remette1·à. pa;a 
a arma.rla nacional. :t não ser que justifique 
plenamente a razão de suas ra.ttas. 

§ 8.'' Os conselhO$ ele qnu. lifica.ção sortearão 
de ent.re os guardas solteiros qu<1Lificados em 
cad<1 zona, dous cidadãos d(',sti nados ao ser
viço do oxercHo. O$ ci~adiios sorteados para 
servirem podem dar substituto por si, con
forme as leis em vigor a esse respeito. 

JnSI1'UCçM 

AJ't . 14. A instrucção será dad;J. nos corpus 
em exercícios parciaes e gera.es, que deve1·ão 
se!'feito;; sómentea.o:;domingos; nas brigau;~s. 
por exercícios tr·irnestraes e pelo prazo de 
quatro di~tR. 

§ 1." Cabe ao governo mt~.rc:w as paradas 
em dias de fest<\S m.cionaes, revistas e outras 
formaturas a. bem da instrncção e uniformi· 
dade d:.1. guarda. nacional. 

Renda 

Art. 15. Todo o gua1\la n •eional é obriga 'o 
ao pagamento de 6$ a.nnuaes pa.ra manuten · 
ção da guarda nacional. Além rleste imposto 
constituirá renda ua guar1la. naciom\1 : 1°, o 
pagamento d., sello das patentes, que obede· 
cera a seguinte uistt:ibuição rle taxa: alfet•es 
50$; tenente,70$; capitão, l00$;ma.jor. 200$; 
tenonte-cOt·onel. 350$; coronel. 500$ ; 2", o 
produ c to do scllo das portarias de pro rogação 
de prazo e de <Jispeu:sa de lapso de tempo e as 
multas. 

Paragra.pho unico . O imposto de que trata 
o art. póde ser t1iminuido ou augmentado 
pelo GongJ•e:~so conforme as urgencias de mo
mento . 

Despe:;as 

Art. 16. As despezas feitas com a renda 
da. gua.t•da. m\ciono.l constarão de fardamento, 
ba.ndei!·as, corneta.s, tambores, instrument.os 
de musica, livros e objectos de exprodiente 
para o:; corpos. conselhos de clisciplina, !le 
qualificaç.'io. revisão, da. acquisição de pre 
dios p:l.l'a qual'teis . 

Art. li. O com mandante ger3.l, os com· 
mand<\ntes regiona.es e o secretario do com
mando geral terão o soldo e mais vantagem; 
de suas patentes. Os escripturarios terão uma 

gratificação e:.pecifica.·!a. om regulamento, pa
gos pela União, assim como :\S demais despe
zas votadas pelo Congre:>!o . 

Fardamento 

Art. JS. O fardamento rla guarda nacional 
só porlerá ser alterado pelo Congresso. 

Disposições dive1·sas 

Art . 19 . Gabe ao governo l'egulament<tra 
presente lei, determinar a proporção que 
deve existir eutre os cm·pos elas di1ferentes 
armas, segundo as necessidades il ns regiões e 
aptidões e occupaçõcs da população, regular 
os casos e conrlições de licenç 1. e de tra.nsCu· 
rencia. de uns para outros cor.pos rla mesma 
arma, de uma pat·a outra n1·mu, de um mu· 
nicipio ou estado para outro. e bem assim as 
substituic:ões em casos de fatt.o.s ou impedi
mentos; estabt~lecer a maneirn de ser escri
ptnrada. e at•r,~cada.da a ronda ela. guarda 
nacional. 

Art . 20. As primeiras nomenc;ões c pro
moções podel'ilo ser feitas inr!ependent~mente 
das exigencias da p•·esente loi, devendo o go
vemo aproveitar na organisação, promo
vendo, aquelles dos officiaes existentes que, 
pela sua der\icação, zelo e ha.bilit;lções te
nham concorrido para o engrandecimento da 
guarda nacional. 

Art. 21. A presente lei entra.rã. em ex
ecução no Districto Federal tras mezes de
pois da sua promulgação; nas cn.pitaes dos 
estados s.;is mezes dep.,is e em toda a União 
12 mezes depois. . 

Art. 22 . l<icam revogadas todas as lets e 
disposições em vigor relativas á guarda 
nacional. 

Sala das sessões, 14 de OLttubro de l89:J . 
Nilo Peçanlw, presiclente .-Pcd?·o Moac!JI' . 
Ameríco de lllattos. relator. - Jtcnqueit·a t1.y1·es 
(com restricções) .- Tosta (com restricções. ) 

O Eh-. José C arlos- Sr. presi
dente, o nobre almirante Elisiario Barbosa, 
Ministro da .tviarinhn., vem hoje pelo Dietrio 
Official dizer ao paiz inteiro que do meu lado 
é que estava a razão, quando me oppuz á in
feliz idéa de manrlar-se para a Europa o cru· 
zador T1·ajano, para concertar e roceber no-
vas caldeiras . · 

O SR. AUGUSTO SJ>.VER.o - Nã.o é propria
mente essa conclusão que se deve tirar do 
documento que V. Ex. vae lêr. 

O SR. . JosÉ CARLOs - Mostrei, Sr. presi
dente, nessa. occasião, a inconveniencia da 
me•lida., e discuti largamente em todos os 
seus detalhes tudo quanto se poderia tirar 
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de vantajoso si esse concerto ftJSse feito no 
p·dz e confiado a. um dos nos5os At'sEmaes de 
Ma.r·inha.. 

O SP. . AuGusTo SEVERO dó. um aparte. 
O Sn.. J·'lSJ:: CAnt.os-0 quo se pa~sou nessa 

occasião, V. Ex. e a Gamnra. devem selem
brai'. 

Os meus dignos collE>gns deputados p•Io Rio 
Gronrle do Norte, Augusto Severo e Jun
qucira Ayl'es, vic1•am ú t!'il•tin!l e munidos de 
unia collcc~·ão <·nm·me de infm·maçõe.:; offi
cia.r~ teul.tu·a.m ju~tific:~.r o acto do Sr . almi
r:>.nte Mini:; tr-o dtt ~10J.l'inba., e a tt>~olu~:ã.o ina
balavel Ull Jnn.nclar o cruzadot• Traja,1o con
certar na Europa. 

Ntio conseguiram, Sr. pl'Psidcnte. os defen

Eis o que diz o Dit.wio 0/ficial da hoje : 
«~inisterio da :\fa.t•inha exptdiente ele ll de 

outubro de IR95 . 
«- Ao Ars'nal de Mat•inhl. do Estado da 

Bahia, determinanr•o que, logo que chegue ao 
mesmo p:wto o CI'UZ·\dor To,t clao. sejam a.r
recadados, em logar apropriado. a mastrea
ção, o app:welho e todos os demais obJectos 
que pos-am S('r removidos, não permittindo 
que se lance mão üt, qualquer <.lellcs pa.r3. 
outro fi m, s~ja. qual lor a urgencia .. o que 
se,ja m ta.mhem desde já. 1·et.il•:Jda;: as ealél<'iras 
velb<tS, afim ele sermn substituitlas p(üas no
vas encommondacbs na Eu rop:t e qnc serão 
envladas pa.ra o mt;>s mo Arsenal. -Commu
nicou-se a·:~ Qua.rtel·Genern.l. " 

sores do Sr. a.lmil·a.nte Elh;ia.l' io Ba-:-Losa ti- Ain<la desta 't'eZ, Sr. pl'esidmte, e.u ma.r
rar·mo tio ru111Ó qn~ ba\'i;~ toma.l10 pam al- quei o ponto e os int.imos elo Sr . almiJ•ante 
canç;.u• o meu ol~cctil·o, isto é mo -trar, ao Eliziar io Baruosa perderam o tempo e o 
Sr . :vlin i~ti'O dos Negocias do. Marinha que feitio . 
clle navogllv;\ er1•a.do, não tanto pnr culp ' O SR. AUGU!:iTO SEVERo-Mas V. Ex. ainda. 
propl'in., m:;s p:!ln mú. gente que o cerca. v?.. ltont~m disse que o Tot~elet·o ia pura a Eu-

Confiava .. Sr. presideul,c., como :\inda confio ropa. . 
muito na prnd<•nci.l e pa.triotismo do Chefe da 
Naçi\o. que tl<'s 'o quese convencesse do acerto O Sn.. Josi: CAttLos-Nã.o podia. di7.er seme
<.'cM minha" palavms, S<lb:-ori:~. trazer 0 illus- J~a-~~ cous~;. si ::ahiu a~ibn~ publica~lo. ~oi 
tre almirante Eli,;<uio Da.rbosa. a bom ca.mi- equnoco, P·•lQU:tnto cu sa la com P!CCJsao 
nho. que a~ ordens. estaxa.m uada.s e? na.v1o pre-

1~ de f<.~ elo. sr. pt'<'Sidente, f.> i 0 que ac'ln- l pa;-ado para tr concertar na. BalHa.. 
tc>ceu; O CI'U:r.a•1(ll' 1',·r:jt~no llÜ.O seg11iU p:1.ra. a. 0 SR. CASSIANO DO N.\SCl:'ttE:>;TO-Ma<> já. 
Europ·t. o os defcnl'o~re;; ric~>:C\ acto do St• . <,}. chc·gou a Bahia.~ 
mil·i'lnt.e R:_~rbosa. '[X'rdcram o sru tt·abalho e o Stt. Jos1:: CAnLos-Ainda. não me cousta. 
o seu prectoso Lempo . que tivesse clwgado; espero por toda a se-

O Sn. At'CUSTIJ S"VERO- V. Ex. lembre-se mana. que vem. e Deus ha de permi~tir que 
que qnem tratou tle:;ta que$tão e com muito alli chegue tudo em paz c salvamento. 
hrillwnLisnto li1i o i Ilustre deputado pelo Pa!'i Sr. presidente, 0 que ma traz lH~e á tri-
o Sr. Angusto Montoncgro. buna é o mesmo :~.ssnmpto quf\ foi tratado 

O Srt . .To:o;1$ CA RL05 - E' oxncto que este h ontem no Senado pelo nobre almirante Cost:l. 
foi <• pri ncip:tl dt•tcnsor desse neto e que Azevedo, r~ferento ás reparações tle que ca.
V. Ex. e o seu digno c•lllega de b:J.nca.·~a o rece o encouraçac~o A()'Uidaba.1~ . 
St• . . 1\wq uPir<~ Ayrcs abo1·da.mm o assumpt-o S. E:c com a compotencia incontestavel rle 
m:d$ por altt>. negocies de marinha ,jnsli ficou um re<tueri-

0 que~ e~ttl. averigu:J.rlo agora.. Sr. pres:- ment.o de pedido d~ infot·mações ao governo, 
dente. fi quo o Sr. a.imirante I':Iis i;~río Har- l'ela.th·o ao cont1·acto que llle coust:wa. ter 
luba roi obt•igado a. Yil·ar uo borclo uo torra sido feito nestt\ Co.pit:•l para. as reparações 
om clctll<t!Hla do porto de S. Salvador da rlaquE"lle encoura~ado em um estt~leiro do 
B;\hia, p·n·:1. entreg::l.l' :tos cuidados do Arscna! Ba1tico. 
do llhw. 11 lm de f;Se E:stn.dc•,Os COllC'Ci'tos e a. mu- Ao ill ustre senador da. mesma fórma que a 
dan\'-'t <lus C<ddeir. s do cl·uzn.dol· 'l'·raj'1'-?0, mim, esta noticia impressionou vivamente, 
que já el>ttwo. em viagem feit<t para a Eu- quando é certo e toda.:; nós entendidos em 
ropa . a:;sumptosde m:winha, s:~.bemos que o Sr . al-

A Camam deve recordar-.·e que ao coné!uir mirante Elisiario Barbosa. ainda ueste ponto 
o meu dhcm·~o :soLre o Or~amento da. Marinha, foi mal aconselhado . 
ha rlons mezes pn.S~'tdos, a.pozar d3. tormenta A Cama.ra. vae saber o que se tem pa.ssa.•lo 
que se levantou nesla. C:tmara pelo arrojo que a este respeito, e ainda espet•o que o Sr . F re
tive de r1•iticnr alguns actCJs ria actual admi- sidente da t<.evublica. toma.t•a em considcraçã.o 
nistração da. mnrinha, disse que retirava-me as minhas indicações. 
da tribuna. certo e bem l'ei'to de que o Tm- O encouraçado ;lqui<labam, hoje Ví,1te 
jano não iria concertar na Europa. e (Juat1·o de Maio, foi mandado esperar em 

E não foi, St•. presidente. Lisboa o resultado da concur;·encia que se 
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abt•iu na Europa para. os conce1'tos de que 
precisa.. 

Estou informado que apl·esentaram- se va.
rios concut·rentes inglezell,francezes, italianos 
e allemãcs. otrercccudo, pót·em. as (àbricas 
situa.da..<: no :\'leditel'l'aneo mui to ma.iot·es va.n· 
tagens elo que os allemães . 

No ent~·etauto, sem dettido exame e rle afo
gadilho (oi logo cscolhirla a proposta de um 
estalleii'O allemli.o no Baltico . 

Or•~. St• . presidente o estn.leiro Vulcan 
aclla-:se coilocado dentro do mar tlaltico, no 
Norte dt', 8uropo., e por all i V.Ex. podera ver 
logo o inconveniente de fazer o Jlqv. id<r.bam 
sah ir r1o TE:'j o nesta quadra J!ara emprehender 
uma traves:;ia tão longa e tão suJeita a 
riscos e a dcspe~as que não poderão sêr pe
quouM. 

O Sn. . Auc:us·ro SEVERO- Não é assim tão 
dispendiosa nem diJfiçil. 

O Sa . JcsÉ CA.RLOS- Pelo amor de Deus 
meu co!l('ga. não pt•etenda contraria1· :1s m i
nhas palavras, quando informo com conheci
mento profissional, que na quaclt•a em que o 
encoUl·aço.r!o Aquidabmn vac fazer a. tra. vessia. 
do Trjo até Stetim dentro do mar Baitico, e 
nas condicç<ies em que se acha., a viagem será 
demorada, arriscada, dispen(liosa. e da ma.ior 
inc.:>nveniencin. para a sua guarniçiio.que va-e 
ficar expost.\ por muito tempo aos rigores de 
um invt~I'DO na.quella latitude. 

Tenha paciencia, não discuta. estes as;;um
ptos commigo. 

0 :>R.. AUGUSTO SEVERO- V. Ex. está. apai· 
xonr.clo . 

O SR.. JosJ~ CAiu.os-Apa.ixonado porque 1 
0 Slt . AUGUSTO SEVERO dá um apa.rte. 
O SR. Josri: CA R. LOs-Si o Sr . almirante 

Eli:>iario Barl>os~~. nas funcções de Ministro 
di~ Mar inhtt ó creatura inviolavel, e os seus 
actos não podem set· criticados. sol> pena 
de quem o 1izer set• immediatamente classifi
cado de a.paü:onado, de inimigo pessoal de 
S .. Ex . , e clc:sre:;peitador de umC~ gloria na
cion?,l, cHtã.o, Sr. presidente, prefiro retirar
me da tt·ibuna, deixando para S. Ex. os 
a.ppla.usos do:; seus· defensores nesta Ca· 
m1~ra.. 

Para mim só quero continutü' a merecer 
dos pr·ofissionaes o conceito em que sou 
tido. 

Deixo a. tribuna, Sr. presidente, confiante 
de que o tempo se encarregará de fazer o 
resto. 

Tenho concluído . (.ilfuito bem) . 

O Sr. Aug·usto Severo- Sr . 
presidente, peço <4 palavra. por pa.ixão e OD 
cumprimenio de um dever. 

Declaro e tenho sempre decl:~.rado que 
S. Ex. parece realmente apaixonado, quando 
occupa-:;e de negocios da. marinha.. 

Lamento profund&.mente o incidente que 
levou o nobre depu tado a não continu:w a. 
dar-nos e~cla.recimentos wbre a viagem do 
Tejo ao R.tltico, sobre a.s condiçõe~ em que 
foi feito o contracto pa.t·a. reparos rlo ,tqui.
di!ban e sobte as condições de navegação de 
no&-so vaso de :,"'lerra.. 

Sem estar a.utor isado pelo Ministro da. Ma
rinha, mas habilitado pelo que sei e tenho 
lülo nos jornaes, IlJ5SO a.ll'irmar ao nobre 
deputado que honvc vantagem de tempo e 
economia . 

0 Srt . JOSE CARLOS-NiLo ha. tal . 
O SH.. At;Gus·ro SEVEllo-De tempo, Sr. pre· 

sidente, porque si a viagem não lbsse feit:J. a. 
f,>rça, a. tr:\vel';sia. do Attlantico toria. de ser 
fei ta em peiores condições . 

A es tadia do navio em Lisboa. é u ma me· 
dída. altamente pol1tica; si o :\Uni.tro da i\ia
rinha. .tives:se resolvido mandar o nosso vaso 
ele guerra para a. Fra.nç.a. ou para. a. Ingla
terra, abi tel"iamos de novo a quest.ão de 
Amapá o Trindade. 

0 SR. TIIO)IAZ CAVALCANTI - A informação 
é gt~a,ve, não deve ter carecter omcit\l. 

0 Slt. AUGUSTO SEVEUO- E' informação de 
um deputado, como V. Ex . 

O Ministro da. Marinha., para. não mandar 
o nosso vaso de guerra aos estaleiros daquel
les dous pa.izes, mandou-o estacionar em 
Lisboa, mandando abrir concurrencia. na Eu
ropa . 

0 SR . Josili CA.RLOS- 0 ~'Iinistro ua 1\fari
nha n<to é capaz de publicar os documentos 
que tem em seu poder. 

0 Srt . JUNQUEHlA AYRES- Já mandou ao 
Senado . 

O SR .- Auc:usTo SEvERo-Não me cumpre 
(1efendel-o nesse particular, mas elle natu
ralmente acceitará o repto de V. Ex. 

V. Ex . viu, Sr . presidente, que vim a 
tribuna forvado por um incidente que pro
í'unrla.mente lamento e que reputo sem im· 
por tancia. 

0 SR. JOSJ~ CAULOS-Tem muitíssima, e O 
paiz ha da me fuz.er justiça. 

0 SR. AUGUSTO SEVERO-Já decla.rei e con
tinuo a daclarar que nesso particular S. Ex. 
e apaixonado e tanto·que já uma vez teve 
de retirar uma accusação que fe.,. 

O SR. JosÉ C.ARLOs-Jájustitlquei-me aqui. 
(Trocam-se apa1·1cs viol.entCJs cutrc os S1·s. Jtm
q«ei~·a Ayrcs e Jose Carlos .) 

0 SR. . Al.iGUi;TO SEVER.0- 0 nobre deputado 
_pelo Rio de J>lneiro acaba. de dizer que é mais 
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competsnte elo que cu , o concordo; apenas 
lembrarei que S. Ex. já póde estar esque
cido por ter-se retirado ha muitos annos do 
serviço <la ar mada e que eu nmda ha. pouco 
tive occa.sião de lêr alguns livros novos sobre 
oassumpto. 

Tenho concluído. 
Veem á Mesa as seguiutes 

Decla1·ações 

Declaramos que votamo.; contra. todas as 
emendas apresentadas em 2·• discus~ão ao or
çamento dt~ Inrlnstria Viaçilo o Obras Pu
blicas, que augmentavam despezas, com ex
cepção das que consign:wam verbas p;ua a 
continuação dos esturlos da. Estrarla de Ferro 
de Catalão e Cuyabá e p:>.J'a fiscalisação e es
tudos do Porto do Rio de Janeiro. 

Sala. das sessões, 16 de outubro de 1895. 
Fonseca Portella.- Ban·os Franco Juni01·. 

Declaramos ter votado contr:t n emenda 
n . 59, na organisação do orçamento de 
Viação . 

Sa.Ia das se&;ões, 16 de outubro de 1895.
Bueilo de .rlndmt:la.- Ji'onseca Portella. -

· Adolplw Go;·do . 

Declaramos ter votado pela emenda n. 92 
do projecto n . 178 A, deste anno, que manda 
suppl'imir os§§ 5° e 6" do art. l• rlo referido 
projecto que consignam a. suspensão da cons
trucção do prolongamento da Central e do 
ramal de Ma}'ian na . 

Sala das sessões, 16 de outubro de 1895.
Campolina. - Cupertino de .Síqueim. 

Vão a. imprimir os seguintes 

PR01ECTOS 

N. 174 A- 1895 

Parece·J" sobre as emenclas ap·1·esentadas em 
2~ discussao ao o1·çamento ela ,·eceita para 
1.896 

A Commissão de Orçamento, esclarecida 
pela discussão que teve o orçamento dare
ceita .. no seio d:t_Ca,mara dos Srs. Deputados, 
depots de meditado estudo, vem cumprir 0 
dever de dar sua opinião subt•e cada uma das 
emendas apresen t.'ldas, declat'<llldo com fran
queza q~aes sejam as que lhe parecem poder 
ser accmtas e quaes as quo deverão ser re
cusada~, ao mesmo tempo que aproveib1 a op
port umdade pat'<l. dar redacção mais precisa 
a um. ou. do_us _at·t.igos do projecto de lei ora 
em d1scussuo, Hldtca.ndo algu mas providen
cias, que acredi tn dignas do voto da Camara. 

Para introtluzii' mcthodo em suas observa
ções, de;ejOS:.I· por outt·o lado d(-1. regularidade 
nas votaçõc;s, ~~ commissão a.preciarit pt·itnei~ 
ramento :1s emendas que não acceita., dis
cutindo-as nos limites do presente t1·allalho . 
Estudará em segundo logar as qu.~ acceita 
para f~finr~ l n.preseutar em terceii"O legar as 
su,ts propt•ias etuendas. Dest'arte loclas as 
emend .. s serão apl'eci:tdas pela conuntssão e 
terú. a C;unnrn o motivo d:t acceitaçãQ ou re
cus:\. Ct, so.;; ha.vertl. em que a Commissão 
acceit.a a emontl com modilicação e ne!;Se caso 
:t formular:~ CO!l1 pt•ecisão par;~ o >oto d:.-. Ca.
mar<t . 

Emendas não acceitas 

Ja emenda: 
O Gvverno fica autorisado a m1\nd:w cunllar 

no estabelecimento monetario do estrang-eiro, 
que oJTorecet• melhores vantagens, c:~so não 
o possa fa.uw na Casa da Moeda,<~ sornm<l. de 
10.000 :000" em moedas ele lOO e 200 reis . 

S. R.-Sah\ das seSSões, 5 ele oulubt•o de 
1895 . .:.....Neiua . 

Icleutic;t o.utorisa<;<io ja foi intt·oduzicla o 
nnno passado na lei d<\ receita, sem que della 
tivesse feito uso o Govet·oo. A commissão 
pen~a que :t disposiçil:o nã() deve ser l'tlnovada 
na pre.:;ento lei, pois o Govel'no não ,ju lgou 
a.certado us;n• dessa auto!'isação, o que quet• 
indicar que ·~ Casa ela Moeda tem as condi
ções precisas par1~ fabricar a qua.otidade de 
moeda de nick.el necessaria. as permutas e ao 
trôco em toda ·~ Republica. 

2" emenda: 
Artigo . E' creado um imposto de Ct'\pitação 

sobre lodos os cidadãos residentes no nrazil, 
nncionnes e estrangeiros. 

§ 1.0 Para. pagamento desse imposto o.s 
cidadãos são divididos em tres classes : 

l. a Dnq~oll !'lS que resid3m nos campos, po
VO<tdos e vlllas ; 

2 .• Dos residentes nas cidades. 
3.• Dos que residem nas capitaes dos Esta

dos e da. União. 
!'I 2. • A la classe pagará por pesso:~. um 

mil réis, a 2~ dous e as~ tres mil reis. 
§ 3. • &io isentos desse imposto os cidadãos 

reconhecidamente indigentes . 
§ 4. • O l>l'Oducto desse imposto será exclu

sivamente ap_plicado ao resgate do papel~ 
moeda d;\ lítuao, etrectuaclo ua Capital Fede
ral e or:n to•los os E~tados, nas épocas mais 
coovementes, deternu.uadas pe loGovef'no.
j!{enezes Prado. 

A com missão uão póde acceitar esttL emeuda, 
apezar do fim a que destina o seu autor a 
renda della ln'Ovenieute . E' verdade que osse 



SESSÃO EM 16 DE OUTUBRO OE 1895 377 

imposto, mais conheci•io l1ojc sob o nome rle · A com missão não pód·3 acceita.r esta. emen
contl'ihuição PGSS"n l, tem a vant.á.gem de s~r da. Em o pt·ojecto de lei em qu~< ot·ç:~ a. re
directo. de facil applic:1ç:io e até mesmo de ceifa., no texto do p:wecer, fa.;: \'el' a. inl·onvc
uma. percepção pouco dispendio&\, or·ga.uisaúa nicnc!a. desse .imposto. A Opcl'açi\o de seguro 
a estutistica. d<\ popnlaçi'io . Mas :\d,•m Smith de dda é em to to o mnn•lo acc ·it<\ como uma. 
tem razão qunnc.lo nos diz que ellc é proprio opet·a;ão de previdencia. e ~ouomia . Os im
dos paizes em qno so faz pouco e<1so do l.Jem- vostos que o le!!'isl;ulor hmziiPiro estnhebcer 
estar, 1l;1 ti·anquill idnde e da. ~egnranç;1. das vão rio pt•eferenchl recahit· !:Obre os seg-ur ndos 
classes inle!·iorcs do vovo, r..lém do inconve- lml.zileiros.qne o hão l.!e pa.;;a.r, o não sotwe as 
J1iente de ser fixo e ma.l pr•oporcion:ulo, companhias. 
ferindo igualmente contribuinte:; tle facul- Ora, em uma popnlação que n;lo sa.be eco
dades diffor-:!ntes. Gnrniet' nos affirma que nomisar, como em g-eral (, a n03Sa, não é 
elle é a.•tn.helecido como signo.! de ~ot·\·irlão e conveniente ir· difficultat• unH~ operaçã.o feita 
de infer·iol'id:\de, e th'tlti a sua impopu!at'i- pt•los poucos que S<\hem <·ouheeet• do valor tia 
dade, 1·azito por que tem sido riscado ele quasi I economia., e quo por meio do :;eg-uro pl'OCu•·am 
todos os o•·ç:unentos . l):wi•l \Vell nos diz que <nnpat•at• a vida e o futuro dos que lhll são 
em Mas,achusset~ o par.ramento de um polltax ! caro:; . 
de dons tlolhws é neces:mrio p:wa que se poss<-;. Os 1)1n~ficios rhl economia par:~. o individuo 
ter diecito ao exercício do su1fr•agio, e Leroy como par-a a sociecla•le são oviLlentes, clai'OS, 
Ben.ulteu nconse!ha como não sendo mito CJt.te e razão t~'m l3aptist•~ Sny quando a con~ 1dera 
cada homem tendo o di t'eito de voto pagas,:;e como a verc1adeira ronte elo cnpit.d- ~Sem a 
umf\. tax:~ dil'ecta; ma::; é este l.'Scl'íptot• que economb et·a impossiv(•\ lirm:~1· o capltal e o 
nos nfl11·mn. que, decretado com a g-encrnli- hom~m ;~imla. hoje vi\·e1'iil. em ba1·bari:~ ». 
dade d;:a. emendn., ó um<~. taxa iniCJua e vexa to- E' ~em rtuesl.li.o nma ren!,1dc qne o ~;eguro 
ri(l.. Este imposto em 1\lassachnsscts ap,mas de viria V<Jio thn• à economb um insti·nnhmto 
attinge os cid:ldiios que devem ter u direito aperfeiçoado que decuplicou as suas ÜH'Ças e 
do voto. Em ftrnnç.tao:; cidauàos e"tr;tugeiros toro<~ iota llil'ei" os sons :'e:mlta.dos. O sc1)nro 
que gozan1 de seus dil•eitos civis <J não s.."io do viL!.\, ·li7. L ·f,wt, pePmitte ao homem eu
reputados iudigentes. O p.li~ qtle mais recnr- car<lr o futUJ o com ~:alma e nohu· qnc, gra
sos tem tirado deste tributo é a H.ussia, que o ças il. sua prudoncia., elle p&le bomyrocul'nr, 
estabeleceu no tempo de Pedt·o o Grande, para. quando não existir, reCUl'=>OS as pe:>$0aS 
tendo arrecadado em 1875 cerca. de 57 milhões de que é o pr·otector . Est<\ cet'ter.a. nos ~az 
em rublos ... \ Commissãl) de Orçamento sabe p~recer o tt·abalho menos peooso e a vtda 
que_ha. cap1tações na. Tnrquin, onclc os rajas e mais feliz. 
os Judeus pngnrn um imposto especial, o A com missão não julgn. pois a.Jor·tr..lo esta.
k<wach ; mns em 1848 n, An~tria o suppt•imiu belecer·, nl<lrn do.> gravames quo encerra a 
~ o mo::;mo toz a Inglaterra talvez sob o legislação em vigor, o imposto ue 5 •;. e, 
mtJux? da doutr·ina de Monte~quieu, que r!izia co~n tanto mni3 razão qu(l.n.!o rec9ht POt esse 
s~r o 11nposto por cal!eç:\ propt•io da escr;;..,·i- processo justiric.w as ope•·;~çOes dé tout1_n~1~ e 
dao, ao pa:;so que o que recabe sobt•e a merca- de moias toutina.s que são, em sun oprumo, 
doria é proprio do. liberuadc . verdadeiras operaçõe:; tle Joio. 

Achun Smilh, indicando quaes são as condi- Sobre o o. :3 1 do artigo que tra.ta. dns lote-
ções get',le3 de um ~1om systema de imposto.s, rias fora.m ottcrecidas ns seguintes emendas ~ 
estabelece L~. a s?gumte regi'~ : . «.A taxa ou 4 .• _ Rubricn, 32: _ Dilo ele 2 o;. sobre o 
po~çã? de llflP?"'t? que c~da m~ltnrluo te~ de capital das loteries l\.lder-nes e 3 o;~ sob1·e o 
pa0~to·~eve ser c"l'tn. e nao arbt;,_rur1a. A cpoc:t das esta.·loaes, cuja venda de bilhetes se eft'e
do pa0 ,l111ento, o modo do pa,.,amento, tn~o ·t ar la Capital Federal na (()rmt'l. das leis 
deve ser oh\ro . » O autor da emenda nao c u -~ • • 
quiz ~cg~1ir esse salutar preceito : não nos em v •~or · . . . 
diZ SI o •mposto é IUUIUl~l ou mensal, e não Rcdl.Ja.-se assnn: - Rubr!C!L 3~- D1to de 
fez uma distrihuiçiío pJ•oporciouada, pois é 2 •;. sobee o capital das loteriaS tederaes. 
certo qne h:t habitantes r! e cidades e vi lias s. R. _ Sala das sessões, 5 de outubro de 
em condições do fortuna. muito melhor~s do 1895.- Thoma:; Det(ino.-Oscar Go<loy . 
que o maior numa1·o de habi tantes ele centros o; 

0 
• 

mais importantes como as capitaes . v.•- Ao n. 31 do at•t. 1 : - Suppl'tma.m-se 
' as palavras - f e lera.es até - estadoa.cs . 3a emenda: 

S. R.. - Sala. •IM sessões, I rle outuhro de 
Accrescente-se onde coubet•: 1895. - G11staw Vcras.-Gonçalo de Lc,gos.-
5 °/o sobre os premios de todos os seguros Augu.sto Se'Vet·o.- Pcdt·o Moacyr. - ().zt·rxtllto 

novos que rorem realizados, a contat• de 1• de Mourilo.-Paraiso Cavalcanti. - Va:; ele Metfo. 
janeiro de 1896, pelas comp:\Ollias de seguros - Pinto ela Fomeca . -Pires Fcrrcit·a. -
de vida.. - Medeiros e Albuquerqt!C. .. Xaoicr do Valle . - Jose Mat·ianno . - SiliJa 

Crunara V. Vl 48 
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Ma1·i: . - 1';·indcule . - ·V ivei,·os. - C/u·istiilO 
Ct·u;.-Neiva. -Ecluardo de B erredo . 

O. • - Disposições geraes : 
Art. 13 . O imposto de 2 ~;. sohre o capi

tal das loterias f•·del'tl.cS e :i •;. ;;ouro as lote· 
rias estaciones sera pago pelos r~spectivos 
coneel-siomu·ios a utos de serllm os re~pectivos 
hilheto.~ expostos á ve111l a . 

Os planos das loteri::t<.; c.>tadnatJS dever1b 
seJ•tlcposi! a<lo=- no ThcFnm·o <'O!'ll O$ actos offi· 
cia.es cJn.warlo.~ dos po leJ·es pt:blicos c:;tadoa.es 
dos C) •J:v:~ J'n:;;ull a. a ~;ua tl.pfwovaçii:o, e julg·a
dos conf'nt·nws [iúlO mc~mo The.<ouro. 

N• l\õ bilhn'c•s será fcilt1 a rlqt·ht!'aç;~o de ser 
a l oteJ•ia fetlct'<' l ou e~ lar!oal e ne;;te caso a 
que Estado ollrt pel' tencc. 

A fi:; .. albar;;1o t!u.s lotel'ias será fei ta pol.' 
empl'•'f;.:tdos do ThesOill'O, qtw perceberi'i.o uma 
grrttilic,,çiio de seis contos <ie !'<)is por artJlo, 
seurlo IJ'Os co11to~ o seiscunto.; mil rói,; pa,r•• o 
:fiscal c dons contos c qnatrocent.o-; mil réis 
]Jat·~ O 11jlttln.nle, Sttjopl'illli(b. a uctual íisc:\li
saçii.o . 

Os conces;;ionarios das loter ias f<> .. deraes e 
OS Ch\S Jotcl'i:~S csta .. !Cl:H~:', r.uj ;\ VC~lda rlc ui-

. Jhetcs se liZ!W 11<\ C:: pit;d Fc~dt)r;d cntrar~o 
par:1 o thcsout·o com a q ttnntü\ 1le rle:r. c011tos 
de róis. pa:-a. ns despezas rle tiscali.-u.~!io po1• 
qurolas que scl'iio e::.ia!>olecitb:; pelo Goveruo. 
.J!:' li ne a veml;t • !c I •i I h eles das lotet•ias es
t~doaP.s 11<\ Cn11itnl Fcdt·rn.l d~e quq l'or·em 
sati:;!e:tai os t:;t•ma li· la de~ acima. exi:.!'itlas e M 
dcttmninnrlas )lOI' leis o rl\:;ulamento~ f)Ue não 
forem manif,>:;bmPtote couü·ari::l;; a est;~ lei. 

Contmüa pJ•ohiJ.irh\ n. enlt·n.d:i c a veutla de 
bi lhct:Js de lotcri;ts cstr;mge;l'as uo territot·io 
da ltopub!ica . 
R~::rlija-se assim : 
Art. 13: 
o im postv tlc 2 o I o solm:l o carit;ll cl<lS lote

rias r.~cleram; sm·á l'U.g'O peles respectivos 
ces:>i•ll1:11'ins nntcs do ~ei'!JI11 o:; r esp::lctivos bi· 
ll1etos I:'Xpos to~ it V<'·nda . 

A 11.-co.li:;açii.o d;1s loterias set•á feitfl. por em· 
pro.:.:-ados do 1'1icsomo, qno porcebe!'ii.o uma 
gr.tti lic:J.ção do O:OOh$ vor nnno, son(lo 3:ôoos 
p<tl''~ o ti.:;o,d e 2: ·100.:, p.tl';\ o <tjudaute, !iUp
l,)rimicl:~ n. nctm'l íisc<ilisação. 

Os concessi•ll)iWio::; rl:cs lotcJ•ias fcderaes en
tran1o pm·•" o Thesom·o com :1. qu:tnti;t de 
10 :000$ pat'<1. ns dcspez:ts de flscali:;<~~iio por 
quotas que lho sorrto estabelecidas pelo go
ver•no . 

E' livre a venda. de bill:etos de loterias es· 
ta.·fuae:; em todos os estados do Brazil. 

Continúa pt•ohibida a entt•a.da. e a venda tle 
bilhetes de loterias estrangeiras no t.erritorio 
da Republica . 

S. R..S<Lla das sessiics, 5 de outubro de 1895. 
- Tiw>.m; Dctfino.-Oscar Gocloy. 

72 emend~: 

Ao n. 3 elo art. 1° : 

Em vez de 2 •;. sobre o capital das l oterias 
federaes, diga-se 3 "/o · 

Em vez de 3 "/o sobre o das loteJ•ias e.;ta· 
dua.e:s, cuja. \·enda de bilhetes se effect\rar na. 
na Capital Federal, na fól'll13. da lei om 
vigor, 5 ~'f,, . 

Sala. r1as sessões, de outubro de 1805.-
Josc Carlos ele Ca·rv<tlho. 

ComE'cemos por declarar que a com missão 
não póde acceit3.1' nenhuma das emowtas 
acirr.a. publicadas . A u!Lima u.ugnl<'nta o im
posto de 2 •;. para 3 e de 3 para 5 "lo . 

A commissão embo1•a reconheça que a lote
r ia é um jogo. jogo () Ue J•Ma. muito~ tem sido 
fnnesto,l'e~peita ;1:; }(lis que as teem concedido 
com o tirn de caridade, <.\e philankopia e hu
lD1midade, pois que ~rr.o cllas em ultima 
analyf'c um(!. especie de Imposto que pagam 
aquclles que quarem,imposto qno sobe a mais 
de mil cautos e que !~ União prc~sentemente 
nã.o póde dispensat•. Ora., a. r mau da elevar ia 
mu ito o impo:';to ó vot·dade, mas S$m a van· 
t:\gem de suppt•imir o jogo o aca.bar as lote
r ias ir-ia n.cnrrotar moditicaç-.ões de planos em 
que a porcentagem dada em premios havia 
de ;,er t1iminuida. 
A~ tres outras emendas restantes clnas dos 

St·s. deput •dos T homnz Delfino o Oodoy e a 
outt'a. do Sr. deputado V eras e oulJ'I)S sup
fii'Í!.:em as p1·imciras o impo,to de 3 "/o das 
lotel·ias cstado:tcs ao passo que :~ se~uuda o 
J'eduz :t 2 •;. cquipnra.ndo as loterias est:l.
doaE.>s ás federaes. 

A commissão uão concorda com a equipara· 
ção do imposto pois a venci:.\ d~w loterias es
t i!dolles no Dis tl'icto Federal rednz a capa
cidnôe deste mercauo p;wn. as totorias Fcdera.es 
e pol' i&so é justo que pagu em um pouco 
mai::;; po1· outro l;tdo as Jottwias da c:.•pital 
e:;\,;lo sujeitns n. um lJenelicio cuja porcen
tngem é muito mais e levada que o das lote· 
1·ias dos E.-; tados . Qu:.mto a suppressão do 
ll1J!OSto de 3 •/o pal'a as lotel' il.IS do:; gstallos 
J•it.recc a commi~silo que alie tem pot• fi m, uiLo 
fa vorecc·1· es:;as loterias e sim, evitnr o di· 
r·.:ito que lhes assiste de veutla uo Districto 
Fedem!- is::;o viriu. red nsir o imposto dos
ralc.1lldo a rend:.• e por isso a commissão não 
r?cte ~teceital-as . 

8" emenda : 
H.u!.n•ic."l 33 - Dito de pennas de ngua : -

SupJil'ima-se, por set• mcn>amenlo muuiciP<"ll e 
caber ao Distl'icto Federttl, o imposto . 

S . R.- Sttb das sessões, 5 da oulub1'0 de 
1895.- TIIOílWZ Delfino. - Oscat· Godoy . 
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S3 emcndn : 
Disposições geraes : 
Art. 14. Suppt•ima-se . 
S . R. - Sala das sessões. 5 de outubro de 

1895- Tltoma:. Dclfino .-Osca1· Godot' · 
9·• emc111ln : 
Art. 12 . - Supprima-se- Thoma; Dclfino . 

- Gocloy . 

deve ser prestada pelo;; exnctorcs, csct•iptu
r-ação, prcsta~·ão de e<mtac;, JW<IZOS, enlre:m de 
~aldos, taxas de porcentagens pt·opor-cionaes 
as rendas em get~tl, multas que devcrn ser 
pl'opcstas pela inobser\';lucia ele di::;po:;ições 
t•egulament:wcs, orden:; ou iustt•ucções e tudo 
mais que ioterl'~~a:· á <H't·ecadaçiio dos im
postos ou rendas fullerae.~. 

§ 3 . 0 Na falta de ::ccot·do com os governos 
dos Est:Jdos ou ns administraçoe~ municipaes, 

Estas tt·cs emendas obedccam a. um mesmo a anecadação(los impostos fodet·aes ser·à feita 
pensamenr.o o pol' isso :t commts5ão as Pt'\J'ecia por cobraclot·es n"me<~clos nos moldes dos CO·· 
conjuu~tamentc pois qne ellas se com :Úctam hrarlores creado;, pelo regnlnmonto de 2 de 
entt·e ::;1. ngosto de 1876, fi cando o govemo uutorísado 

H.e<\l;ur:nlo os imposto::; do pennas de a~un a. J1xar-lhes os vencimentos . 
d? ~ u cl ~.~t!'ins e profi>~õos, S(lO ~JJeramell te lMt~ s. R.- s:1 ! :~. <h s sessões, 5 d~ outubro de 
m~.~~.~·e'-' ~~caLGm no ~J l;tr tc to ~ edera l . / .. com- 1805 .-SeúflsWto .de Laccmla..-S a &a Ca$t,·o.
mt::;s.to 11<~0 o conto"tou nun~a e o. Governo Nilo Peçcm71a.- Olegcwio ilfacict. - Parai:ro 
n.pooa:; faz <'1. c;obJ·.Iny<'l. pela. l<.n em n g-Ot\ com f'(twlcanti . - Octavicmo de Brito - L eonel 
o,tlt~1 cl" p:t)l·tt~ · servu:os qu~ sito. mun tct p; tc~;; . Filho.-Lcmdtdplw tl: '!tlagalluics,_:_Ca, ·lo~ elas 
~.j~~~~n~e~~mtm.~::nm a Se!· ,f1sca!tS(tdos << de;·t- Cltagcts . - At'Ca?'•J Bote7!1o.-Pc1•1·cira. Pú·cs .
" · 1 ' ~nmo em vn:•ncle de eont:·ac.os Ca1'·1JaU1o Moun7o - Joao L11i:r.- Lcmwtmie,· 
c~1~1 ;~~.~J~<ll1llJiiS es.t1 ·an(Z~1 ras c,outrac~os celc- Gotlof't·edo . - L inclolJ,ho Ccwltmo .- P into da 
br •• d, s ··~ tes da Rc]>nb!rc,t , couo o ao g:t7. e Fonsccc,. - Franci:.co Yc:qct. - Fc1·,·a: Jwúo1• • 

o do, es.,otos, e mms tunr!a. a mct.~alo lia:; d<.>s- - J·•t:o «as• tos _ • 1.a1u. ·'l'olTes - Ltt'· Det·i 
nAZ'\S com o co · P 1; ·. 1 • d B •· " • · ~· ' · •• ~ · ,, .. ,n-i;:
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t-nr com este r egimen e mandar f<IZCI' a co- u.oo • . - .. ampc u.a.- covc{}• to 1 guezras. 
bra.nço. pcl:t mnn!cip alh.h1do, mns a. commiS3ão Esta emenrln. modifica o :ll·t . 15 do projecto 
não veútlo incoov-en!amtc em continuar o sys- ue lei da r~ceita na (J:\t'te r·oforcnte as loca
tema. ar· tua\ quo tão bem~?arautc de um Indo, lidadas em que não existinrlo mesas de rendas 
a bô~ cobt·;wça ,rns t•cndtt:; municipn,'s lk)n- nem delegr.cias m::tuthtoartigoque a cobra.nç.1. 
1>nndo-lhe maiot'PS dcspczt\s corn J•es~oal , de •.!o;; impostos ele S.:lllo, f'mno, etc. , sej;\ feita 
outro Indo n Cnitto quo é prompt<nnen le:: rr~ - p3los empregn·los (los cot•t•e!os ou pelos co
err:IJoha•h _c(() que g-nst:t, enteutlc que as bl':Hlores nos Jnilldc;; do;; t'olm\dot·es ct·eados 
emend:ts uao devem ser ucceitt\S. pelo r egul.unento de 2 tlt.l agosto ele 1876 . 

1 0~ emonda : A emenda r:1ouHic:o ess~a prCividencia man-
(bndo que St:lJ<l pelos oxacto1·cs estado:acs ou 

Art. 15. Substltun- so pelo segniute : municip:.~.es na fórmlt dos u.ccordos cclolH';Hlos 
Ar ti(:':'o . Nas ca.pi ta,os dos Estados serfLo en- já com al ~uns E.sl ado.; . 01·a, a emenda rc

ca t·regadas d<t arrccadnção elas rend;~s ou stabelece j ustamente o s~·stcmn. que a com
impostos fedotw~s ~t s delcgacius nscaes e ua mis,ão condemtHt, qno não tem pi"odnzido 
falta de:-.tas, as lllP.Slts de ~''~ udns . resultado alg um , que 'tem dr\llo Jogar a cou-

§ 1. • Nas cn pita os em que não houver fl ictos com ns autot'idndes estu:!oaes e a, di
me"a ele retH.li's ou nas cidades e vi!h;, s ides minuiçã.o dos impo~tos da Unhi.o p~la falta de 
de munici pios serão encart'Qgados os ex;:cto- zelo dos eue<lnegados ch\ cobrança e a sua 
l'CS estarlooes, ou os ex<t(:tore.s mtmicipaes, si nenhuma depeoriencia..dn. :~;u tori<l<\de fe !oral 
a este;; esti vet' commetlido a arrecada~ão dos A Camara coubeee a ht:;lot't<l. d<lsses accortlos: 
impostos estadoaes, na fôrma dos accordos - elles teem sorvido para. u. desidht na. co
celebrados ou qne forem celebrados com os 1 braoç·a das rendas .feúetaes e para assistit·mos 
governos dos Estados, ns cnm·1ra~, intenden- i o espectaculo de ver emprega.~los fedel'MS 
cias ou a:lministl'<l(;ões municipaes s,z:Ut·o a I pt·esidindo e faz•)nrlo a coht•,mça de !mpostos 
art·ecadaçiio ou cobrança. dos impostos ou p:.1ra os Estados, impostos vet•dadeJraUlente 
r endas feclernes . mconstitucionacs como sejam os de gyt·o, 

§ 2. • Par:1. boa e ... ecuç'to dt\S disposições consumo, etc . , e outras denominações, mas 
antec.Jtlcn tes ogo,·erno ex pedit·ã. r egulamento, que todas se redu7.em a taxas sobro gencros 
iustl•ucçõcs ou ordens sobre a ria,nça que estrangeiros de impot·ta~iio . 
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. Os agentes cstadoaes por sua. voz sem es
timulo algum de um lado, nem receio de 
oult·o, sem dependeocius <la t.;nião, uão ex
ercem com zelo as suas fuocções. não veem 
com bons olhos asso accumulo ,Je serviço e 
descuram completamente •~ co!Jr:tnça e a tis
calisação. A commis~ão se man teri<'- apenns 
na indicação da. nomeação de cobrarlores si 
acaso o nosso ioter·ior· tivesse pessoal, mas é 
justamente o contrario que se da e por isso pt'O· 
fere quo l!e de uma gra;dftcação aos a.~entes 
do correio quo cotao a.ntig•tmen te o :thzia.m, 
cobrarão com ze lo esses impostos . A com
missão do orçamento S<\he !]Ue uo t•egimeu 
actual de nossn legh;lação é proltibido o ex· 
ercicio accumulado tlo f11ncçGo;; distinctas -
mas pl"efore pedit• a suppt·e~tiito d<\S pn.ia.vras 
agentes 1!0 cot•rcio ;~ ;1ccdtat·· o r egimen tlo 
accot•do si acaso a C:a mat'l\ nii.o quizer· modi
ficar em bem da a.t·t•ecudução dos impostos a 
lei n. 24 de 8 <.le dozetubru c! ,) 1892 na p<H·tc 
em quo so refere no Cll.':iO em r1uestão . 

11> emend:~ : 

Ao art. 1• u. 8 - 1·cdija-se nssim: 
Direitos de 2/1 Z % de pol vorl\ fabrica-da 

por contn. do <loverno; e de !•;. sobre a im
JlOrtnçiio do Distt·iclo J<'cd~ral lle productos 
não sujeitos a expo!'taçi'io dos Estados. 

S. H .. - S:\l:t t! 1s ses"õe.-; , I de ouml!ro de 
1895.- · ui~ Dets:.- Urbano jJlal·con.lles.
Gonç(llces Rtrmos.-Ro·lolpho ribret~ . -ü~per
tiM de Siquei~·a. 

12" emeull:t: 
Supprimn-se (por inconstitncioual) o n. 8 

do art. 1•.- Frcmci.~co Ve iga. 
A. seg-unch emencl:~ ó mais radical que a 

primeh·n. ernbor•~ os fundamentos da suppr~
~ão total do n. 8 nn primeim e de parte desse 
numero 11:1. segunda t'3nba o mesmo funda
mento. A commissão n.proveitn. :\ oppoctn . 
nidalle para rectificar um el'l'o que esta no 
art. I o n. 8 elo pt·ojecto de lei em discussão 
o que vem rept•odu%ido na emenda proposta, 
Onde so lô : a impot·luV<10 do Di;;tdcto Fedet•al 
não sujeitos a exportação dos Est!~tios deve 
ler -so: sobre a exportação do Dish·icto [?e. 
dera,! ela productos não sujeitos ft impo.sição 
do.s Estudos . 

Assim redigido es:>e tl'ocho uadt\ tem de 
iucoustitucioua.l. !>olo regimen da c..'trta de 
24 de reveeeiro - a.rl. 7•- a Uniito tem o di
reito exclusi\ro de cout•ar a importaç.iío c pelo 
art. 9• os Estados o, expo•·tação de seus p•·o
ductos . ~!;'claro, pois, que os generos expor
t ados pelo Districto Fetlel'al e não sujeitos a 
impo:;iç.ão dos Estados ou não pa.gat'ão im
posto na sahida o que é <\usurdo ou pagarão e 
este caberá á União desJe qoe o Districto Fe
deral não foi equipm•ado aos Estados e a 

Constituição não lhe dou o imposto de expot•-
1<\ç.'ío. Quanto n.o ouro que paga. t:X!lOL'taçiio 
em 1\lin<\S, é uma vet•clad~ que elle niio sahe 
pat';\ o estraogt~iro sinão depois da ter ~ido 
r·eduzido i~ barr<IS n<~ Ct\Sa d<~ Moeda. - ava
lia. lo o sou peso e quilate o pt•Gpara•lo para 
servir ao amoedamcnto; ello sahe p'>is, como 
proclucto modillca•lo no Oistricto Fedcrul. 

Em todos us paizes ;t Clll01'll1çào I!() ouro 
extnthido das minas é objectv do fi5c llis;tçáo 
do~ !;'oveenos e n. commissão não vê outt'O 
meio ·d<t União tl~ei~lisar e~:;;.• S<thid' :>inã.o o 
p;:~"·m•cnto do dimiunto imposto cuja ::;os
pensão não vai <'-provei lar ao E:;ttvlo de ~1inas 
e nem aos pequenos explot•adores elo out•o 
porque cs5es o vonrletn nosto met•ca'lo, mas 
sim i\ umit companhia qne tem inrpwstiooa.
velmente r·et irndo gt•aude.s lum·os c1a. •)x por
tação do ouro . 

l :~a emetHht : 
Onrle convier: - E' o Govet•no autot•isa.rlo a 

coucedet' dispensa dos impostos da importn
çã.o ao:; materia.es destinados exclusiv:uMnte 
ú construcçito de- Vi ll&s opert\I'Í:.\5- de n.c
cordo cotO a, lei mnnici pa l n. 32 ct .~ 29 de 
ma•·ço de 1893. e bem assim os favo1'13S da 
lei n. 3151, de 9 de dezemb1'0 de 1882 . 

S. R. - Sala cas sessOes, l de outubro tle 
1895. - Lins de V asc011celtos . 

14• emenda. : 
At•t. a.-lditivo. Ficam isentos tio io1posto de 

consumo, expediente e armazenagem a.s mn.
chinas e apparelhos que forem imp·w:..'l!los 
J>.'tl'a illuroinação e eoca.oamcnto de agu:.l. da. 
capital do Estado da. Parahylla. 

S. R.- Sala das sessões, 5 <.le outubro de 
1895 . - Sil'Va Mariz. 

Ambas as emendas consi~nam dispensa de 
impostos-a primeir<l. de direitos de impor!.:l.
ção e n. segnnda do direitos de comsumo e de 
expediente e de capatazias. 

A com missão lamenta que as considerações 
!JUe í'ez sobrv a diminuiçito de nossa. receita, 
:;obre as necessidades de cobl'il'-se o deflc it so
lrre os inconvenientes rle continua.r-~e o. de;;
falca.r as remelas da União em sun unica fonte 
a importação não merecesse acceitnção do3 
autores das emendas quo ora discu te. Ainda. 
não h:• muitos dias tratando ctesse assnmpto 
dizia o illminuição Inspec~ot• da Alfa.ndega. da. 
capital que era nessas isenções que estava a 
cha.~ de nossos ma le:; e que et•a preciso cau
lerisal-a. com fet·ro etn bra .. a.. A custa dessas 
isenções dizia. ain1ta esse funcciouario se tem 
locupletado companhias com a receita da. 
Uniã.o, a.ttingiodo a somma. elevada. as con
cessões feitas . ll:m rulação a. casas de opera
rios já existem empre.>a,s quo estão de posse 
desse favor e nem por is.so cumprem cllas o 
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seu dever. pois as casas ~ão alugadas por 
preço muito superior a aquella que podem 
pagar os operarios e o que é mai:> sendo al
gumM dellas propriedade do e,trangeil'os os 
Juc•·os aufe•·ido.; são l'xportados pua fora. do 
Pai?., au~men tnodo a somma de valores, que 
nnnua!mente saem de nosso Paiz . A com
mis-ão não a. aceita . Quanto a isençi\o de di
rei tos pam os apparPlhos da. illnminnção e 
para o encanamento d'agua da P•l.rnhyba. a 
commi.;:,ão entente que n emenda deve consti
tuir p1•ojr:!c to em sep~nado a exemplo cln. que 
se tetn feito a isenções congen·3res . 

15" emenda: 
Accrescen te-se . 
,~rt .... Fica revogt.l.llo o tl. 2 do art . 608 

da cou~oli rln çilo r.las Leis das aU'audegas que 
(\ iz n~sim: 

na.s con tri huiçõas pa1·a as cn.sas d~ cari
dade . 

Art. 608 . Da Cc)l) tl'il.Juiçiio de que tracta o 
:wt. a ntecedente ~o:o isentos ............... . 
n . 2 Em todos os pontos da Re11nblica os 
vapo1•rs n •cion<l::JS quo Tenhão obti•lo prov:
Jeg-io de paquetes, os fJ U:•es gosam das rega
lias d~ uavios do guerra . 

Sa.h cl•1s Sossoes, ontubro de 1895.- Jose 
Carlos de Carvalho . 

A cununissão não julga. conveniente aboli•' 
uma. 1lisposição r1 ue ~e traduz em pcl]neno ra
YOI' de que gosam os va po1·es nacionaes, 
tanto mn i; qunndo não e•tá. em exPcuçã.oa lei 
dn n·we!!'HÇ!ÍO da c,1lJOh1gem e muito difTicil
monte podem a.<; companhias uaci••nae:: lu
ctar 00111 as esLr.1ng-eiras . A navegaçãn mer
cante na.ciooal é um'\ fonte de rendn, ê uma 
verdadeira ri ciUCZ<\ JH\cíonal quando desen
volvida como a tem :\ lnglat:.>rra. cujo enr i
quecimen to veio om grande parte rl'ahi . 
A emowl:\ !<Upprimo um pequeno f<wor coo
cedJdo aos 111arinllelros <lu~ paquetes uacio
n<tCs c:u hospitaes quo tem l'ecebido e conti
nuam a. 1·cc ·het• do Estado tod<\ protecçã.o em
bora. :;(;ia m dig·nos rle ndmiraçiio e do respeito 
publ i?o pelos gra.o U.e~ beneficios que pro;;ta.m 
<lO Patz. 

1 6~ 0111enda: 
No nr l. 18, diga-se - reclusido. a taxa de 

40 •·óis pam o pcrcut·so em cada Estado d:\ 
União - o mnis como está. 

Sllia tias commissõos, I do outubro de 1895. 
- Souz<' 1lfm·i; . 

A contmiss<'ío não poda coocortlar com a 
emetVh.\ porque a tnxa. de 60 réis foi estabele
cida e t•alcularla fle modo quo o UO\'O processo 
adoptado pn.ra a coiH'a nça dos telegrammas 
uã.o de8falr.asse n receita. que já em si é dimi
out:t uttenta a despczn. e o ~enero do serviço. 
O augmonto de 20 réis individuulmeote pouco 

;;obreec'\rrega. no povo que na somma. dos 
telegrammas dil. quantii.\ regular do qu9 se 
desf<llca n. União. 

11• emenda : 
r\o art. 2° snpp1·ima-so o n. 4.-Mcne;es 

Pt·C'dO . 

A commissc\o não ncceita n. emenda . O ser
viço de capatnzins em muitos paizes ostá sendo 
fei to com vantagens pat'a os corres do the
souro e pa1·a o commercio, por em prezas par
ticulares . 

Ent1'e nós o serdço regnlarisado do caes 
de S<1ntcs tronxo a, rluplicnção a mais da 
ren•la th\ Alfhn•!eg;l . Pil11Sll pois a commissão 
C]lle não 111\ inconvcnieu te em autoristl.t' o 
governo n estudar o nssumpto e a !ll'I'en•ln.r o 
serviço caso julgue con vcnien te, pois é coe to 
que e;;tG set• \·içl) qno devia ser uma fon te tle 
reuch dá dofi cito c! a 1111\is tle 1.400:000$ <:ontos 
conforme se vl! do;; d(tdos que a commissíio 
aqui pnl!lica . 

Despezas com o serviço de capatazias nas 
Alfandegas da Republica. 

Pes:;oal. .. . . . 
A p 1> n•·elhos 
hyrtranlicos 

Depositas ... . 
Material ... . 

Pessoal. ... . 
Matel'ia1. .. . 

PGssoal. ... . 
i\1a tel'in I . .. . 

Pessoal. . . ·. 
Material •... 

Pessoal . . ... 
Material •... 

Pessoal . • ... 
Material. ... 

r(lpitat Federal 

I . Oi9: 877$-?00 

56 : 88~$500 
2 ; 400;:;()00 

166: 000$000 I . 305: 160$000 

Espirito Sar1to 

12:600$000 
I :800.$000 

Baltio. 

llô.GIO~OO 
14 :000$000 

.ri1·acaji1 

7: 200$000 
I :000$000 

Maceió 

1 8 : 3 15~000 
80.) 000 

------
Penedo 

2:754~00 
400$000 

14:400$000 

130: 610$000 

8:200$000 

19:115$000 

3:154$000 
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P·~SO.:O:Il •••.• 
l\Ia tcr·ia I. .. . 

Pcs::oll ..• :. 
Mtllcrhd ..• . 

Pes:;o:\1 .•••• 
Mat·?J'k\1. • .• 

Pe::::~1 •••.• 
:.'l!al~:J'ktl. ••. 

Pc::_<:O;t! ••••• 
1\lnt~.:lml. ••• 

P~>o:l ....• 
MaLC:ti>Ll.. •• 

'Pes;:1,~1 •.... 
!\la tcli:d •••. 

Pc;~OI.I . ... . 
M.1 te ri<\ I. .. . 

Jr,{;: !);;.1;;!, 1 ) 
.·l:i: ltiih JCJO 

10: 19:1:':10:'! 
-No::~ tO 

4:5')0:~000 
750.~.11{!\) 

35 : \)~ Q~l)~li) 
3():.:.-;.•.JO;) 

3:::;on,:...f)O() 
SJu.:V:JO 

5-Í: 00')~ ... '}(1• I 

::: .JO.i.~OO 

l:i3: \1'1)~· l0fl 
:.!;:) ; JO~I:$! IÍJI) 

I i : SOOi:,-QOC 
7 : r>Oo . .:;uoo 

Saatos 

.\:"X.tES DA C.BH!U 

I Stt.!l(! Ccr t;m.-io•l!. 

t P~~so~l .......... ......... . 
2l2 :D~:'OJo I 

10:50.3$100 

PISS')~ I. .••• 
!'Int-.!l'itd, ... 

Rio C;·a::r!c.t elo Sul 

4 o: :~50s'll):l 
I : !)i)t'I;.:;J!IU 

J:'Ol'IO .1.k(J>'C 

!) I : ::?S~'l~)t~O 
13:1100<)(10 I 

P cSS<):\1 •..•• 
:,l:tlc!'ial. .•. 

5:250.SoJu I 

I P~::s.'lt.l. .... :-.. ~ .. ,.,, " J:n ... ....... . 
s: ·l ~u.:.-o· ,~ 
li:5ti:t,-'d00 

Sõ: 2-10$000 1 

-1: I00$1J00 

P.?S>Ml .••.• 
~htl!t·lal. .•. 

Cúi'Hiil!><i 

S. Pc:.v.lo 

Pe:>soal- ~üo e;t:'1 diseriminrcrlo . 
~!a lcdal... . . . . . . . . .. . • . • . . 2:)') :SO W'tll 

2. ~52:7GI::=:t)c) 

Projcdo <!o Ol'Ç~U:1cn1o d:t. recdla ge:-aL 

~- 3:- Exrcdic::t~ dú capn.-
t:.r.nl~ . . ... •• • .. . .. • . • . • . • 1.0('10 :0(1f\,4'Jjl1 

lJe(icit <\11:\U;\l .............. 1.-IG:!:iGl:-_.:lOD 
l s• emenrl:\: 
Ao Hl'l. i••; 

Ern "''c:: ;le lO t\ 20•; .. : di!r(l-se elo õ a. lO 1·<. 
~ I . " : em ' 'eZ de - exceder do Y:dw d~ 

200:;: - dign-se - exceder do Yalor ;le 
10:1;;:;000. . 

S. R. - Sn.ln dt\S se~sücs, 5 de outubro de 
O toniço (\o c:~pnt..'\7.1:>-s ó f~ito pal<'l com

pnnl!\tl Doc!IS de Santo:;. 
lS~'l . - i\lciado Gtnnaúa.ra. 

19• emendn: 

Pe~ml. . . . . 15:600$000 
Mate~h\1.... 2:U:J0$<)00 1 7:600.~00 

Pessoal. .... 
M<ltC\ia.l. ••• 

Ao art. S• : supptiruo.-se. 
S. R. - S•ll:\ dns sessõeo., 5 ele outubro de 

18'.}5. - .4.lcindo Gu~na!uu·a . 

20> emendo. : 
Ao :ut. 9• : -supprimn- :;e. 
§ z. • : supprim;1-sc. . 
S. R. - SAla. das Sessões, 5 de outubro de 

1895. - Alcinào Guanabara. 
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::?.Jn L!.ln,~ntia: l tun ;tngm.~nto ~nuit"s ve:;~e:s d. ·~ co. a ~O "/Q so-
Ao art. l;l'C Oti dil·cito:;, m11:> o J'0z Jil'upo:,it;\lmente, e 

I ;td~;., que r~. Ü\n1(tl'(\ :leyf~ vot·.,l· e~$11 di~n:·;~í
Et~~.·ve~ rle ~x:cc(1er ~r_o.:vnlol•de 2G?? tli~-S.:). '.t~o pr!!llclro porqnB nüo s .. ~11do · P'~qUBlia a 

~.:;;r~~t· uo va!or üe \IY.l\•Ü'Jl. -/ .. lc•,,tlo Gna· j )HI_nir:ão a parte lionr:c>b do t;or~lll'Ul'c:io s:\be 
,u.,v.t, a.. cv1t1 t-~ ~.~ o coutru~:t\nd~::;~u n t~o ~e exna~~:l 

~~~\ crnell,]n. I itnJlnnomo r:te ; seg-ttedf.l a con,;~-!net•·~tç~u~) do 

l •. ;. , ,... . 1 de\"et· 110 cont"'r~·nte se npur-:1 p:lt':t ;·Gt• ;;e 
.:\o al'L 2: supprinlrt-se. .tJ..U;-~?·":iO r_y~-,a- ;~ttii~:,re O tllgar·iSlHO do~ du:t:C~1tüs n~H l'~i~ u.lli 

1;"~un:. I d.:ter·mi!;sl!o. 
2:3"- emcnd:t: l~~dmi1· o l!;11He de 2008 n J,_i(l:'é p~r,, " illlS 
..:\.\.:.cl·c~r.entc~s~: , pn~:çit-:J d::t rnnlta. dt) tHt·;~l tl1:: (!Tl:1 d_i)i,ro pekts. 

• • , lliilfe:·enç~:; r.L' qn<tnltd<tÜe ou de r1n:>Ed:v1e nos 
..:'Lrt •• .:\s; ~::u;~s GG ~1~rn~\Z·3G~t.~~·ern :1t ~I:Wclt' easo:'i en1 qne ::L t;txa d;!. tn·i!~t U da rn~t!s r.!t: 

11:\s __ n.Han;leg~\s; G ~!'ap!t:hes rd Íí1!;degados pa.s.. 5{J ~'o é 11~:·.JÜtl· ~o; L..':::; u:-:. Ültunv~! licu i:. r'~ 0 totlos 
~:~~~~?a~:.~!· cobt•ttt.tilS nas ~~ga.tat!S P!''Ollor- u;S a!JnStJS rJa~ ;i., conunis:5io pr~ ten;!c~i1 eTitar 
~o~;~~ c.orn a i-'rcn.?~denc~:i. que inJieou. 

A% ::o <.ibs, 1 %. \~' ]>!'~~\::;() tlt! todo ac::tl~a:• to::~ os_ auu~os 
/o. h (;() :bts, l l ;2 ° lo. que s"' uao nas confel'eacras e qt!e ~:~o causa. 
A t.~ ~)I) Ji;•s, ;2, ''/n- de innu:uero;:; con U!ctcs com os i :;~p;,.ctore~ e 
Pelo t,;mpo que dec>-otT0l' om de::tnte, 3 'i o. ! c~H!t ~~ \:Ol!lll1G!'Cio, c~mo tal_tJ~\eln _c~m :: mnl
~-4 R .. - Süb:~·dt1S se~5Uc5·, j de outul-o 'lB tlpll~HJ~ld0 Ue ~le~pac!!S!:i~ p::H~~ t.hv:sao dB ':ll1 14 

' em r.nuto.c; nnm t!e ve:· se ~.,C:tptt-~e a mutto. 
18~5. - .·\lcinr!oG~wnaba.-a. t;•c;z.;nd'' isto "Utn \\CCUL!!Ulo d" tl·;>h>lho <l 

AS emetH.ias 18 n. 23 inc!nsi~·c nilo r.oJem se:· ~em!,, um:• da.,; causas do atl":tzo no P!'ocesso, 
ac:ceiüiS 1~o~·qne 1na.udam sttpprin1i'1· ~.U~posi- d(." re-ri:-:ão tl~desp;:tdlo~., utrazo que Gxi:Jte em 
ÇlídS d•'S 8", 0' e 12."- A do·,l!'l. 12 lJela l':.tsito tor.las as aif":ln:.let;,\S. 
qt1e _.kL deu a cormnis,;;to rplailr.!o :il.!il'Cd•)U .. a~ ou.-1,, convier- Cr~:tdo al·~m uo imposto dii 

·emendas do S1·: _Deputado T~lomaz Delphino exp:3>1iente o de 1~·$ por c;;,i:er:a ,;,: I ' G'- illlpOl'· 
no n~eStt1o s~nl1u.o .e ; 1s ~1~ at'!~. ti" cU" porque ta .. Ja do .:;:;tl':tngmru p;t:·a cor.;;u:no, exce
conslgll;Hn elles tllSpostç:oes fj ue t·epllta sala- ! ))tt.:anrio lltWéJ!t a b;~o~-tw:o. p:t:•u, a rcpro-
tare~. -;. . . . l ,Juc•;fio. upel'feíçoa:nento do r:v,:a. 

A pr<Wltlcnc:a rlo .art. So o noMSS:l.r·:a p~ra l ,., R ~ .,. 1 -· .. - 9 , 1. . , 
edt:l.l' ó'lr-tu~ :1busos c m.:::>mo porque <.1 tax:r ,':;.:. '·--:::;l'"~ (,;b se~,urs, :- Ht:l 01~tn ; t'ü r.e 
de capr,t1zl~,; e uma contl·il,nit;:Io ,~o sorYiç:ojl~\1;::..- R:;e:J·o rle A 1;•2c!da;,. - .. c;;·.o; d,z$ 
rl~ m·L·~·-ô·tLen>"n~1! rl···e'll'.'C"l·l.'liCI·U''"""'' · Uw:w··.'.·- .,r;s;a ?llach~w-o.- .._,w.ya.·; L ouato • 
• \1 '1..\.~~H l't::::i::::nn ,~~-~lI' .t- ~~I " "'- .t''""•A t J • T> • r') . • 

te:; ~ c :~ .. ~:- semelhante t:t;'a ~~·c,•pa ú n:tta-1- fi• ;·,·11 ; ''n:o;·, - - ,,;·c.r,so_ v o.r(J.i(';l;;tt •• -
rez:l do i ti! posto :ldn;:neiro e po[' j,;,;o r)lll ensu (}~a'iol~:e.< R•MJ•.os.- L<;_mw• F:lh~. -:- J;,n-.-~'ra 
uknm de,-e ser dbnensada. P:n:s.- Ocla~:mzo de Jli'<_to. - .LI"• .i.Jctn._-

-~, cl''J·o~'''to !o 'll't OoJ"ut 1·•b.,.~~~·,mllC'l1 j P!o~t.:o da Fonseca. -.L:m.a. D:·l'wtc .-.. L:;z
·' .~ ' • ·\·, ' · • • • ~ '"'"' "' ' ,... ' 1 · ' ' c· C I ' 'I . 'r. . nos iiJnut.nt~l'tl~ ~i.bu::!os f}Ue s~ teer11 Uado n~s ("",·~~l,l1J· 1·~ ~?·:tano.-:- ~ ~rt:n :Lo -' o:~~~-' 0 ~-;_:u.;-:. noe:t 

"''f!!\Ct'Q:o; a ! J't't\L~el. I ~ l:.[J' .· IlCtD~- ('a, _f()~ Jrn g ... -- l· rJ .., d ... ~·Li! ~ la.-
" i\I-1•lft"nrf, r•e;·o"'"" 0~ ~;; .,,,..., ·>o tlo ·trt -9 • Jlt!)Hel Par;~o.m.!wco.- Edl~w·fl., de Betrcdo • 

... - L • . H ..... ~.lo. • . ., ~=" ~ loJ ·) " •• D *% T . 1. 3 7 l c 
da con:;olidação das L~is tl:l~ "·,lr<Lur.lo;;a~. es- -:- ·. '':1'J!!('trr. "wes .-: ···••·,< c c ast;;o.-
ttm:Ient.lo-se n. t.líspo;;iç'io d1> § l '·' r.lo me.,;mo :w- ~~·~~~~~ __ ;t~l:o.•Hes- 7 ~ l"l~~; 'o ':::., G o·~~::r;: = 
ttzocom as ;:\[tel'il.r;\3Gi; t!o n. 4 do art. 1 · \J;t lei ~1- 1 1•1~" -P·'do rle_ .•Iow. ~-- 1 1-ld o 1

1
-• " ·'· 

n~ ~ü'J r]() i4 de ctczembr•) cie i~U4 ,~ todas::::; ~"-'1:-o~;n:cr Co(lor;·crlo.-:-: Rodoi1,Jw A:_,-c ,;-. 
~lf:mdeg:L:> e m<>SlS de. l'enrlas, ,, com:niss:lo C/o·:·'.t'_na Cn~~-B;-~~~l:o <la "~t~; •. -: hte~rO-'. 
ent~nc!r>n que não hari:c razão pura" desi- - 2\<:>1:a.- ~uJJCJ'Il!;o de . ·- 1-'J!'Ctl~ . - Ta 
;;u:cldade nas ta~::t;: e no5 jut•o;; 1xtrõ1 ;\S dif- mmJs cl~ !-!J1"a. - 7oleM·.M d_~~ ·'a~tot. _
fel'eote:; s.lfantlc·'"as. • Jos~ I.<ma~<O.- Rocha C: .. :· çalcrt;<~,.-1\o<JHC:J'a: 

E' :•ssi1n que e Tia. procura com essa pr.:ni- Pw·wwg!w. ·-. At-t!,w· 1 oJTes.- .'ti-caro Bo
dencía esb•helecer a unitli"lde de ouus exi·~·idn. telho.-Caii11Jolma_ 
l)ÜU CN15tituic~o. deix<,ndo. o contribuiu te 1ie A Commiss~o de Orçamento tem pezar em. 
se!' m ais tribut:tdo na .-\.lfanrle.:;;\ rla c,tpital nlio poder acceitar uma. ~mend<t (]n8 vem a m
Fede:t·al do que ntts outras alt'aodegas e me- p:u·a.ua por· tOCo grande nume1·o de a;;s!g:n~
sus ue rendas. . .. . turas e .Jnlga mesmo rle seu dc>er 5ol!c1tar 

A emenda 18' que se refere ~o art. -1° do <.lo patriotismo da. C<1ffi<trD. a rejeição Jells 
pro.jecto de lei e a Zl~ ao§ l0 desse mesmo ~rno um aeto ele amor à.s clMses pobres .da 

. i\rtig(l : t:nu bem n[l) :porlé m' Sel' ;lcceitas. no:;sit ;;o~ieJadé, onde a vid:.t se t~.m torn~do 
"\ cammi;,~i:.o niLo occulta. que a multa de c..'1.da >ez lMis dift'icil, Je moélo a ttSpllj-xhr o 

lO~. 20 ~· de expccliente Ilude: jmport<\r em proleta.rio, onde os preços subiram. espanto-
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samento p:u·a. todos os ~cncros neces::arios I Pelo ragimen da Constituição de 24 de fe
á snhsisteuci•l , onde os alu:;ueis tla.s <-<l&•S só vel·eit·o as mi!Jl\S &1o prop1·ied;~de do pro
por si o~igem ho.io i;Hpol·ta.nciaqnr) era an tii.o priet;trio do solo, salvo a~ limitações que 
surllcientc para. a. su:;tcn ta.~;<i.o da família l'llrem estabelecidas por lei a bem da expio-

Não hn muito::> dias a Cama1a votou uma 1·a~;ão dc:>Se ramo tle inclustri<\. Esta provi
aulorbação pa.m qno o GovenJo l'e:>tilui:;.;;e á ll.,nci:t couslitncional reveht·SC ã Couunissão 
Prefl)itul'a. cerca t!c 3.700 conto::, resto da im- de OJ·ç.amento como nm Ol'l'O e <:omn um a.cto 
port·,ucia dcS .OO·) c.1:1tos gastos (Hlo Guvm·no da sabJ.lori.\ corrig-indo o erro . O eiTO cstâ 
ela União ~ó com as •littc;I'Ocrç:.cs de preço pa.t·a em te1· d•Ldo a pt·opriodalle U<\S minas il.O pro
a. cól.t'IIO qne devia ~:.l.a.:;t.•cct' e.;ta Capital; pril'lt tri•l llo solo, pm•quo despojando-se a 
pr<>l'idencia tomatl~\ pelo alto pl'eço a. qua t.J t:iiio J11s ter:·a:; tlevolutas trn.nsfllrí<\m-se aos 
sutoiu e:;sc gcnero, velu. impo:;~iiJili•lade em E~t:trlos toda~ m; l'ÍI]uczas natueaes do paiz~ 
que S'l achou o G,l,·et·no p:~;·a <:on.;cgnit· qnc a pt:n' i.!eneia S~\lUtO.I' o:>la n~s litrllt;.çoos ao 
os cxportadoi\·S e u:arc'l:J.t: tcs vend%;;cm o d.J'elto de pt'OJWIOdado o. bem .ltL c1:p!ot·a.ção. 
gtvlo pot• preço tnai.:; ;.;ti:w . O problema lt'!gi;;lativo g-en\1 solJt'O minas 

O Govet•nn, •:ompt·ehendcn·lo.que ::;e qur·:l'ia a:Jt'n.ug-e com uO'<:!i to duas qu_<Mtues liiUit? im
fo,wt· o tllonopollv, t: t•>n'>pOho tanto nlats p-:>rta ntcs - H:t umalll\C!>l;J,O tio pt•opt•teclade 
fac!! quanclo p<Jttco.~ \'OilCill't'cn:P.::; lla.1· ia, tov(\ o, r.:·;,olvcl' e ha 11 11\:t qncst~n de regi:neu de 
ne~c·:-:si dn.<le •IH vi<, ln1· :\ lei n t!l<t:td>IJ' deixar expiot'a('ii.o . O pt'imeil'o ponto (t Con,;Lituiçiio 
ontl'il.l' o gwlo om !'Ó lil' t'll f!Cl todo dicdto. ch lt<:~ puhlic;\ l'e,;olvou:- as mitttt> ,~ii.o pt'O-

Só a-;sim, dopnb; •lo 11:n p1·ejn iw do 8 .O'JO pt•i.:nladê •lo JH'OlH'ietario do solo ; o 2• ponto 
contos, cons~guiu nor'Jn.tlis .. e um pouco l> d_ep:nde da, lei qne ve,!ln~ regulnmentar as 
m.:.t>.~ado. lumtoções a bem th cxplot·acão. 

Não pat'CC.:l, pois, tll'nd ~nte, que hoj e, que Ha ;lhi nm;\ s·!l'in. questão !L rJ.>olvol' o o. 
se com.~c,:tt ~~ e.>tahel"CCt' certa. 1'~<-;nhri·lade ; c~tn.lal', pois é cel'tu que nm paiz ch:sprovido 
quJ hoje, quaudo os R:;tado,; co ... o u do P:~rá d) riqwlZ:IS minemc's in•lispens' voi:> ils io
vecm oinrl:~ a muniC'iiJt~lirla, l e "" :;na capital dnstr·ia:; deve importai-ai> 1le outros, si não 
obri;:a la a :•CC'3i h11' llllt c•>at;-acto tltl m-•nopo· l('liz.er coudemnar-se :~ nrw tot' m:wufactu• 
!io, pot'IJUH e;lo lhe fo:·nec•' cat·n·~ 111ab :•a.- l'à', o flU!l é uma ~l': •tHle infe1·iol'itlade . 
rat:~ :i. popul:tÇ;i.o ; rpmn.lo o pt·e,o da peo- O paiz. eomo o no.:;.;o, quo po~sue n:na eoor
pt·ia. Clti'IIC om :\tinas ó alto, o 't't~ é um iuceu- :ne l'iquuza. mincr.\1, d.,:·o oxptot·al-a coo
livo gratlllo M d..:.,OH,·oh·im~;ato d.~ ithlnstria vçnioll t•:ment:), pois é certo ouo tllnn. mâ. 
pa::.toril, ,.;·, o CongTess.> estal.e!ccct· o irn- explo:~·~'io pólio estr:1.gar p:tr<~ soll'lpt'e uma 
po~:>t.J du 15s tJOI' co.h.·ça, c1·•:a.nLIO a~~im uma :::i na rirluis:;imn . 
no>a ct·i,;c ao IIIIW.:adll, :-.npprindnrlo a. i:l;por- Sej :~ poré111 CCIII10 for, tlesde que;\ e:neuda 
taçiio do :;.vlo do Rio d 1 Prata o c iev;1tldO o e:; tahelece nnm. taxa sol.11·e a oxploraçlo de 
Pl't'ÇO rir) Hlll gcnct'·) rplo oi fJil:l::iÍ <::Xclusi•a- m!oas c:u tel'l'O:H;; da União, mina~ que &i:o 
monlo o ali11101do •la p lpnla•;:io de uos:;,Ls ,:.~ :mn. pt•op:·iechvle, entomle •~ com missão que 
cid::<!os. a <'!lle ll!la ·~nccrt•a ma tedll. cousti tucional do. 

A Commb.>:io r[.) O;•çamuuto nii.o pôde, pois, C·)Dlp ·l•)acia <1: União; mas t>or g t•ande rnaio
acc ·itat' e~,n om<·nd:t rrue mi.•> consulta os in- l'irt. rt>so!veu 1wtlit' á C:.\marn. que considere 
tet·e:;ses uns c:Jn.,.,~o:; po!om:;, qne n:io vem em p1·ojecto em :;cpat'arlo á mnterin da 
me:;nw (H'ejwlic:~r n. jll"•).<p;::•irlade d:~ indust1·ia ~mentl:l , p~lr jnlgnr o assumpto tia maior 
pnstol'i I do i\lin:1:;, pm que o t!l'eç:o ele va~lo poe l'eleva nch\ e dign•• ele osl udo o m•:ditação. 
quo :::c vcnrlr. o :::vlo ô S0t ll olnvlt.l:t in0enttvo 
ma i$ r••gular· rio •: no tun i111posto que nii.o vem Emendas que a commissão a.cceita no todo ou 
supp1·inJil' n impot•lu.ção, mas vem deixar o em parte 
mct·cado dc:;ta cnpitnl, U•l S . t>a1tlo e de 
muitos Esta,clo:> do not'le sem o sufficicnte 26• emenda. : 
pat·a ns sna~ nccr)ssi•la.dcs . Al'lig-o. Accre~oentc-sc :- De l tlcjn.nelro 

25'' e:neu.ln.: .de 1896 em ~iante a cerveja f11brieaua uo paiz 
Onde coovict· - 5 "/o sohl'<\ o V<l lM official (hga~·a lllll l l_oposto de c~~sumo na J'l\ 7.ão de 

do p1·odncto dt~ explomção tio minel'aes de 6?,_ rets por l1tt:o ou 40 reJs yor. garrafa, .co· 
qunlf]UCJ' oaturer,a, quando feila em Pl'0[1I'io,; b.atlo po~ me~o d~ est:un.pllhns, ao S.'llur o 
nacionn.es 0 ou t1·,1s qun.c:sl]uet· terreuo:> doi pt•oJu~to uas !abt·tcas nac10naes_. . 
dominio on jurisdieção rla União. Al'l;go. A ta~a S?b•·e a. cerve.]a ostt·anget-

gste imposto seJ·á. courado tendo ]JOt' base a . t·:~ cobr:.uht. nas alhtudes.-ns se1'a elevada a. 
arremnt:1ç.'i.o em hnsta puhlica, n. que serão· t.,zoo por lttro ou 800 réiS pot• garrafa. 
pelo Govel'tlo levutlas taes explorações. 27• emenda : 

S. R.- Snl•L d;\S se:;sões, 2 de outub1•o de .\o n . 9 - Classe ga o . 126:- Licc.res, vi-
189:5. - Er.lu:mlo Ramos. nhos espumoso:;, de qualquet• qualidade, como 
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a de Champ~gne 'e qualqum· qua seja o acon
dicionamento- 3$600 por litro, isento de 
quMsquer addicionaes. 

N. 127 - Líquidos ou bebidas nlcoolicas, 
isto é, absyntho, kiJ'sck, alcool, bt~<1ndy, 
rhum, wisky, nguardeote ela Jamaic<\ e ou
tros productos somclhantcs, m:\rcaudo 25 ou 
mais de 25 grãos no alcoomett·o centesimal, 
qualquer que sej;\ a procedencia ou ncondicio
n:unento - 1$800 por litro, isento de quaes
quer arldicionaos. 

Genebt•a- 18 pot• lilro, isento de qunesquer 
a~ld icionnes. 

N. 132- Vinho;; pul'os, isto é, que mm·
quem menos elo 25 grãos no alcomtro cen
tesimal onde Oay Lusso.c, qualquet· q ue seja 
a pt•ocedencia e acondicionamento - 400 réis 
por litro, i;;onto ele quaesquer atldicionaes-

A co!nmiss1io acceita. as emendas acima, com 
o seguinte :>dditivo : 

§ 1. • Todos as bebidas constante:; da 
emend:t 20· quando fabricadas no p:~.iz paga
rão um imposto de consumo em est:unpi!ha 
ao &ahir d:~.S fabricas., que sert~ de 300 réis por 
litro pa.r<1. as do n. 9 ; cla~S:} n. 126 ; de :200 
réis por litrC\ o 100 réis por gnrraf~ para. a.:s 
do n . 1.27. Os vinhos de fructas como o ca.jú, 
genip:tpo e de uva etc. 50 réis por litro. - As 

dante de receita. e uma. dessas fontes onde se 
pôde baurit• sem receio, porque a. imposição 
reca.he geralmente sobre o vicio. A Commis
sã.o de Orça.monto pois a.cceita. as emendas e 
não tem receio do prejuizo que possa ter a 
U:~ião pela diminui~ão da itnpol'taçã.o, si esta 
se der, porque encontra farto succedano no 
imposto de consumo que estabelece . 

A emenda sobre vinhos puros a commissãO 
de orçamento a accoill\ reduzida. a 300 por 
que ella poucv altet'<\ o valor quo virão :~. 
pagar pala nova tarif<~ si ~~ r,.unn.t·a. nppt·ova.r 
a lei da rcceit<t ua parte rcf~t·ente <\O at•tigo 
que manda ca.Jcnbt· 0':> valol'es dos generos 
tarilüdos no cambio de 1·1. 

A commissão sento não tot• encontrado um 
proces~o por meio do (Jm\l potlcssc tlistiugnir 
com seg-m•anc<t o vinho rino e genet·oso do 
vinho de qualidade mais infcL'iOL' pat·a taxar 
n;a.is alto os pritncit·os e mais lx\ixo os se
gundos . 

E' realmente injusto que os vinhos de 
luxo paguem o mesmo que os vinhos m:.is 
g;·n:;seiros - e isso é pnt•n lnmental' quando 
se trata de u ma hebida. qne é como um tt·igo 
e a cat·no um dos n.limentos mais idispensa·
veis ao homem que tt·al.lalha par<\. rep•mu· as 
suas foi'Ç~ts . 

demais bebid~s fet'lnenlàda.s cujo fabrico seja 28• emenda: 
autoril:ado pelo Governo, como champagnes, 
etc., 1$ por garrafa . Acceescente-se onde convier: - nas tari

fo,s aduaneiras - Tax:ts- As fr.loções meno· 
res de quatro reaes nas t-lxns ató 100 róis 
serão despreza.d,,s, as de qunt1•o reaes até nove 
e~as serão addicionarias com 10 réis . 

A commissão propõe ainda. que o imposto 
sob1•e a. genebra. seJO. 1$500 por litro e não 
IS como está na. cmentla. por lhe parecer que 
ojmposto de I~; não gu:~.rda. ra.zoa.\-elrelaçüo 
com os impostos quo pagam os licores, o As fracçõ~s mcnor~s de 40 réis n:~s tax:as 
ahs:vntho e outros, e que a taxa para os superim·es ,,, 100 réis serão des~rezndas . 
vinhos puro::. ~eja de 300 réis como meio de As de 40 réis até 09 réis serão computadas 
evit:tr as fal:;ificaçves. com 100 róis e assim nddicionnlias. - Jose 

§ ~ . "F ica o Go vemo autorisado a expedir 1 Cal'los de Cctrvalho . 
o regulameuto para a cobrança do imposto 
de consumo de que trata a pt•esente emenda, 
.i á ao sahir o producto dn.s fabricas, já ao ser 
exposto i~ venda . 

O imposto sobre l.Jebidas alcoolicas, •liz 
Léon say, rendo actual mente em França 450 
milhõe::; : na lnglatel'ra 700 milhões ; na 
Rus~ia um milhão ; na Allemanha 110 mi
lhões; e nos Estados Unidos t!lO milnões . 
Estes algarismos ba.sLnm para mostr:tr a im
portanci;~ desse imposto, a!fit•mando-nos ainda 
o noto.wel cconomistn. Cauwés, professor em 
Pariz, que o imposto sobre bebillas é de 
todas as taxas de consumo a mais productiva 
nã.o sómente em Ftançacomo no estrangeiro . 
E si em rea.l irlude o unico fim !la instituição 
de um imposto c o de alimentar os orçamen
tos e si isso não se póde nnnca. conseguir 
si não a preç,o de uma som ma de males neces
sarios, póde amrma.t··se que o imposto sobre 
bebidas a.lcoolicas ó sempre uma. font~ abuu-

C:un:\r:l V, VI 

,\ commissão ac~oita (~ emenda acimn. pot•
quo ell(l. Yem introduzi!· certa racil idn.<.le nos 
cn !cu los e si por u m lado póde em certos 
geneeos importai' em !Hl/;lllent? ao nego:
ci<.'tnte, pot· outro em OHll'asoccMlÕOS hn.vera 
climinuiçã.o, o quo é de a.lg umt\ sorte uma 
compeusação . 

29a emenrh•: 
Art. 6 .• Red ija-se assim: 
Fica e:xtl)nsiv:l as comp<tuhins estt•n.ngeir:1s 

e bn.ncos cuj~s filia.es te:n sédo nos Est:tdos 
bl'azileiros o imposto de 2 l /2 o; .. sobre divi
dendos. Para esta cobrança tomaeà. o gover
no a. seguinte base : o capit:tl do banco ou 
emprez<'- entre nós e vorirlcada a distt•ibuição 
do dividendo no estJ•angeit·o cohra.t·-~e-ha o 
imposto de 2 1/2•/o sobre n. parte do dividen
do cort'espondeute ao capital existente entre 
nós . - .~llcinclo Guanabara 

~9 
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3S6 ~o\XXAES DA C..\MAR:\ 

8t:1. COlt'Ud::l. eucerra 3. mesma icleia. da se
~uiute lot·nHtlad;\ pe!o St·. deputado José 
C:\rlos. • 

:30' em!' mla: 
:\O n. :)2 do art. 1• : o imposte) ele •.•.. 

2 1/:?. •f. sob1·e divirleudos àos títulos d•lS 
sociedades aoon::mn.s s~rá. cobt';lda sotwd to
das as COitlpnalli!IS nacion::~.es e<)lU sédo quer 
no Dí~fr!cto Fed(wal, ClUP.r nos Estados. -
Jose C«rlos de Cw·calflo. 

A conuuissã~ de orçamento :Jcceita a emen
da - Eila eacet•r:tnm accrescimo de r eceita 
é· um acto de equid;vle e evita. a e:q>loração 
de ru;irern as compaulJins estl·:tn!!'eir<IS ~e ter 
n. sua :'c!Je n:\ captt<tl rurtando- sc as;;rut a.o 
pag:~.mento rlo irnposto. Se :t cobr:1nÇil. do 
1:nposto sobl'e dh·ideudos pode ser feita no 
Distt·ict•l f,·deral, não 'l'é ·::~. commiss."'io r:1z;to 
para QUll não so!j;\ c,;ta.uelecitlo elD outros 
Esta elos ci:l l:tepublie-1 . 

A Coustitniç-io j>elo art. 9 tleclara. que ê da 
com petench ex c! u:;h·:~ e.! os Est "los tlec:·et:tr 
imposto> s:~bt'e iodush·i:ls e profissões, mas o 
actnal impo~to não é e~tahelecido sobre es~ 
ou nqnelh indnstl'i:l, não é, co:no ger.\lmeute 
é o itn:•osto :le ir.du:;tria e pl'<'li53ão, um im
posto r!e c;lpi taçiío e sim ê um imposto :;ot.n·e 
:\ renda, imposto que ::1. Constituiç.'in não ve.la 
antes o pcrlllilte pelo art. 12. 

Se :\ e:.mara arlop~lr n. emenda o imposto 
<le uh·idendo cre,cerà e a commi$s:1o 11ão é 
exclg~e:-:~da acreditando que elle elevar-.;e-ha 
n mai:; do dobro. e que com o fuhHo Yi!·.i. a 
ser uma Conte f<!cn:1•ln. de novos t'ecu1·::os a 
lJnião, l'o!Cursos d•) que elln c:u·ece par;t le
-vant:o t· o t:!·e•lito pnulico e or!!'<\Dizar •~ vida 
ecooomica d:L Republica. -

SI • erne!Hln. : 
Ao ;\1·t. 5'' accrescente-se : 
Ficam sujllito:s no pa.gmnento do sello d~: 

l$ os te1'11:o; de respon~a.llilidade assignatlos 
tl:IS atran•le;ns p:tm re:sa lYar de ,Jivid:l.:s fu
tnras lfUa:ltCI ;l Jlt'Opried:v.ie de met'Ciluorias a 
despach"r ou fJU:tesquer outras. 

32a emen(\4\ : 
Oude Cl.ln,·ier nccrcsceote-~e : 
Arti~o. Ficnm supprimidas as Yistorias 

pcrmittidas parn. o despacbo de viohos im
pot·t.;Kios em casco:;. o qual deverá ser feito 
com os seguintes a.lJ:l.timeutos: de 3 "/o no 
peso liqniuo no 1• me:t ilil en tt·ndi\ da. merc:t
dori:t ; tn<liS \G •t .. por mez que seguir ;Lté o 
maxímo de 4 'fo, que subsistirá por todo o 
tempo em que o \'inho esth·m• em deposito. 

S. H..- Snh\ clil.s sessões, 5 de outubro de 
1895. - Alciac/o Oi!Cmaba,·a . 

A em(lodn. 31• rel'~t·ellte ao abtttimento nos 
vinho:;; conespot1~len te no tempo de estadia ó 
uma medida alta.mente fisc:\1 e mm·alisadora.. 

Sômente por este meio seri~ possh·el :\Cabar 
com o ;lbuso in n·odn$ido nas Yi.storias dos 
viultos, heuid;ts :dc!'olicas e Ít!I'Olent:.ldns, e 
que consiste no aju~te feito entre o con~igoa
tal'io e os nelniitli:it.ra•\ores dos trapiêhes de 
d;u·em. como :n·ari;vlos ou com indícios de 
vasamento cane!!"..tmentos intcirvs de Ú\E!li 
mer~\doria.s, sem' que a. a.1faurleg-J. por fa1t.'l 
ele pesso;tl po»'l em :\Cio continuo \·.arifie;.U' o 
venlat.leit·o estado dos liquidos a. despachar. 
As vistori:\s sàl> fdlt.ls qu=lndo cs coosigna
t.1rios pretendelll su bmetter n desp;lchos os 
vinhos requereorlo entiío a. vistoria l}na.ndo 
jâ oos trapiche; se fez o vas;ttlleu to clandes
tino prejudicando-se o llsco. :\ comnlissão eu
tende pois que .~ emenda. de,·e _estender-se 
ns bebidas :\lcoolie~~s e rermcntadà.s s;tl\-:tndo· 
se os ~sos fie ;w~ t•i:\s :;ro:sas - pot• isso pt'O· 
põe a. eme::1d:\ em qu(lstão n seguinte mo
dificação: 

D(lpOi$ ela pn.lavra YiUhos tlcct•cscente-se: e 
dc1~1;\is llebidt\S ;llcoo licas e fet·mcnlad;l::; - e 
in·fi"c : 

Stth·o os casos de a varia gt•ossa. . 
33' emenda : 
Ao n.rt. 1• n. I. nccrescent.rse - mantido o 

a•luiciotla1 de 30 ° /o sobre as mercadol'i:\S que 
pag;1m UÍI'eitO$ ad culOI"Cm. 

S. R.-S;\h das ses:;ões, 5 de outubro de 
1895.- .'l.lciado Gttaaabam. 

§ Os te:·mos de res1>onsa bilid:lde ::ssi!!'nados 
nm~ alrandegns pela. ex!Jibiç[t.o d,\-p1·ova. 
de desc::rg:.~ ile W•Jrcadorias t•eexport~d:)s 
p··•·a outt·o:; poutos 1l•L l\.epablic:1. ou do 
L<;;trangoeiro rtcam sujc;itos no pagamento 
d<> sello prtlporcional ao valor dos dirc!tos 
que a rnel·.;;,.loria deverh pa.gnr se fosse 
de~pachada para. consumo. 

Nada. t-!m ::1. commiss:l.o que opj)Or a. emend::1. 
acima trr.nscri!Jt.a - que llle parece justa c 
rasoa•e! quer qna.nto a l" quer qu:::.nto a. 2~ 
parte. - Não pode porem pot• facto. de ele
mentos estatísticos o mes:no tempo para co
lhei' infot·m~1o da alfaod~"'::. <k~ Colpitat e 
das •lemais alfaude~;as computar a renda. pro
va,·at. 

Si o a.utot• d;t ememln. rerllre-se ao addi~ 
cional uc 30 •to já estalleleciJo nn. ta1·ifa que 
tem \'igoratlo ;\tê hoje, n. emenda. tot'ml-se 
dcsnecess:.il'ia pM.l. os generos que já :\ suppor
tan\ e e u:na sobte<:<1rga nov:t :tos geueros 
que a. não teem, t.\lvez excessiva, pi>l'Qlle os 
gcueros aQ. valo1·e~a estão muito sobt·ecarre
;,'"1\.dos. Como t;lX~ uuil'orme, supp:-imitlas as 
acuacs, a. emenda. impot·t.'\ em diminuiç.io de 
impostos P<U'a muitos gencros. que lJ:lgaDl 
a1. 'llalorem e I}Ue es:ão sujeitos a. t.'l.xas de 
48 •/., cleOO•f.,. etc. A c:~m:nissão propõe, paro 
evitar du~idás, ;l SOé,"Uiute emendo. substitu
tiva. à. 33o. emenda. 
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SESSÃO El\1 16 DE úUl'UBRO DE ll:$~5 3S7 

Q:; ,...eneros o.cl i;al01·ent contioua.r.'lo Sl<jei
to~ ús"' Ine~tnn ~ tt:ms e sob!·et:\X:t::l qtte pre
sent.:rMnt~ pa.g:un, rednzidas e$ias a uma .só. 

t';lçlíes senrla ns:;1m fonte:; de despeza, ao r-asso 
fLil8 com o tempo se vão desv:llorisi).ndu. · 

Assim pensando, :li~ se oppõe ;\. pro>ideu~ 
cia. ; ach;,ntlo mc::smo qo~ o Estado do Rio de 
Jno c::it·o deve ter· pr·eferencia na. compl':l, es
tando já cmcud,t idcntico. consiguada no 
or<~'!lmento th\ Viação. 
36~ eraend::~. : 

Com esta pt·O'I"illencia Ce$~ll, o inconvenien te 
de t:levar-.e o im1103to p~< L'tl t ,l,IOS o,; gcoeros 
que P•"S'''·m a peso pela mnlliuu;lL do cam hio 
de !4 ao d<O ~4 , eatqMnto os g.:weros ad wdv
rcr.l sii.o r.liminuit!os, qu:J..n.do <:\ ne~;;a espec.ie 
de IW!I'c:tdorias que mais a:..usos se !liio peln 
introliuccM •.l:.t5 t'ncluPa~ tict.ic:in:; qne í'a lslli:.tm 

.o V<lt'<i::vleiro· va lor e . ft•audt\m, sem lla.Yel' 
meio Je evit;tr, a J'eud<l aduaneir:.\. . 

S4=• emend~\ : 

Ao n. I do art. 1~ ilt-fine accrescenter;e : 
a C<.\rlle sccc::t. (x;uque), que pn gar il 2.30 réis 
por k.ilog-r:,mma e o sebo ou grasa, que J).'t.
;;tm\ 270 réi:> por kilog:ramma::- lt~;(l.claõiil 
Col"?·8rt.-P:Hto da Roclui. - Aw·elia;zo Bm·
bosa.- Jlarti"s C:osta.- ~Ia1·ien.se.- .1.len-o',Jr.lc •·tl•.•.~!·er.·- Supprt'nlr·do o J·rpnto;;:t-"1 <1" G 

w ' •,.. - - ' ~ castro.- Fi·a.adsco nti>,·wn'i:es .- ,lftwçttt de 
in11)ortat.â.o sobre o mo.t<:rh<l e:;evlat para o Escobar . - v. Jí!Jilteiro. 
eo:ino pr·ímat io, con~ide:·ado como tal uuica-
ruent<~ o m:.ttel'ia1 t::clm ico (c:~rt(!it~lS escol<t- Peh til:OC<t em vigor· (t car:Je secc;1 (xnrque) 
r~::. qu:v!r·o:S pNtos, mappas, r!om de Fr•.r~iJel, !J:lg'a por l;;ilogt·<<mma. Go r .:is e o' sebo 70 reis 
colle~o;.ü.:s escolare;; de sy~tema metr;c..., qtl<\ndo etH rama ou coado. ?eh~ actuai tarifa. 
sc:endil~ n:~ tur<les e ;r; lidos ge<•metrico,;, etc.), r•roposta pehl commi;;são '' carne secca, püSS(l, 
e nãu r1ualquer outro qne pos>;t tel· destiuo a. J.lõll!lll', ao mes mo peso, 102 e o sebo 119 réis • 

. -di!I~Nnte. E.sta.s t> Xr>s uã.o estão stíjei tas no <\ddicionat de 
S. !{ .- S;t la tias se;;:::ões. :) ri e setenlbt'O de :;o "/• nem~ <JUillquer out~·o . 

lS\!1). -llerleil'(JS c Jll/)'uquer~<~c. · A emencht ele't'u. .aio da e.ssas taxas<\ 2.'í0 reis 
para: a carne .,;ec(;;l. e a 210 réis para o sebo . 

· :\ commi:;são r·econ hece :t utilidatle dess:). A commi>são, r eceia11do que as taxas da. 
emencl:\: ln;>S, rece~ :mdo o:'> buso, receiaodo en)entla sejam rortes f)nando se trat:~ da __ um . 
!ll'2Sruo q'ne ; t meullt\ poJs:;a. ser entendida. com ·gcnero·de prim<~i.ro. uec~;;id~de -p~t·a aiimenta
cerl;t r::bstici,h•de e ntteuclent.lo a CJU (:) n~io é ~·ão, como é o Xflt·qu~, e de Ott tro geuero Je r eu· 
i!GSSi\"el de::ft\ !car :1. renda. ue imJ~Ol'tac;ão, Iruport.ancja como ma teria p!'im~~ p•waas nos· 
nni!::l f,•nte ~la. reccit:\ que t~m n Uniüo, tanto ~-~:; [':,bt·lcn.s úe velt\s ste~rin .. s,"rropue que a. 
mnb flU·:nto o déficit e o deiier;uilfbrio da l<tx:~t seja par:1. n. ca.rne Sl.!cca. de 150 reis o ki· 
recei!;~ e despez;\ eslão a -e:-;igir sacriri.cios, logrammà e par;t o sebo 160 reis. Desl'art e 
prop<>e que sej<L snpprir.lillO o ec co;tcm lb já se utteude um pouco os iutere~ses rio
emm In., c (J ne suhstitu•t-se a pbrase : rlc:t SUfJ· !::'lll udense;:. sem oaet·ar tlemusi:tdnaue:Jte dous 
:wimhio ....,... p:w esk\ outr-.\: iictlreduzhlo r!e (n-od.uctos de tão graude coosnmo. 
60 "lu o iinposto.- A reducção apenas ' ·ig-o- ·~7" emendtt : 
xarit lltml11te o periodn Ol'~:tmeut••rio e só
m,>nto \1:.'-l~·,. o mltterial qne ior importatio 
.lJara l!>tfllJe lecirnentos de ensino za·•üuito. 
• :i. coPml i~::;ii:o j!llgn de s rmde\·ar-;;eL!iJ• e;;S;lS 
moditie<tt..;:\es p:\!'!\ evitar ahn;;os e p11rque so
hGnl a muitt'I:S milll!U% de contos ns iscnçõ~s; 
além de q Ile ;;~tts aproveit:an :' pena:; no o e
goci<u1lo e q n••si nada u.o consuml:lor. 

35" enMmll\: 
Ao at t. lí accresceute-se : 
Fica o g·o"e1·no :tUtor i:>n.dc a. vellder t\v E;;

tado 1!0 i\.io de J :LneiJ•o a JhzanJa da Bolt
Yista., no municipio da P.• l~ thyl_.a tto Sul . 

S. R.- Sal:.~. •1:\S sessõe~. 5 de set embro ele 
1895. - Silo Peçanlu~.- .4.lllerto Ton·es.
Cv.Ua. A;coedo. -Erne.<to R r(l.::tio .- Eu::ebio 
<!e Q1~ei-l·u;.- BCI.l' I'OS Franco Junior, 

Est.~ emenc1U.[)ódeser.a.cceito.. pela Camara. 
A eommis:;:1o não vê a utiliJ;.i.de que possa 
~dvir para· -a. ~uião d;~. :: conserv~ção de;:;se~ 
ltllm,!'>ei~·; '11le .. e.s~ão quasi por tó-.h1. lt parte (1. 

se :wrrünarem e o. exigirem concertos e r_ep;\-

Aon. :3 - As t\ua.sdeque trnta.mosns. 2 
e;; tlo tttulo- Importnção- 5 e G tlo ti
tlilo - Desp<lcho marítimo- do art. 1 ", se· 
rüo elCVaÜ\1'0 ll.O dobro u;:.S a.;tuaes.- JosJ 
c,wlos de Carvalho. 

A <!outmiss.1o ~tcceit<1. a segund:t 1m-te da 
CI)Ic.7ild<\- a que ~e !'<:fem ao imposto de pll;t
I'OE:S e docas. unpt•;;to esse que é real mente 
per1 ueoo a não corre:5ponde i import.'l.Ucia do
St::L'viço. Quanto à primeir;.\ p;u•te, a. commis
~i'to não julg-a pru:liO!il te t\cceital-a: - ]ll'imeiro, 
porque l'S3es ilnposto~ tle e.>peo.liede e de ca
p~ttazias _jú. for,\ln augment~:d.o> o a uno p~i.ssa
do lht l el (lo\ receita; - 2<>, com :lo pro~idencia. 
d<\ modificação do c.t mbio de 24 pm~t o de 1-:l 
nind<t . so.trrem ellas ttugmetlto ; - 3', pol.'qlte 
eli!V:ll' ;\ l<1X:~ !.le expedieote e de canata.zias 
como se tem feito será · pel.'der t emllÔ, desde 
que se !llt~nti•esse ;\ espher:. actual rle" i.seil.-
~ves; · 
.• .\c commissúo · attendau ... ri<( P.resenie lei 

n1\üto pa.rtícl1lal'!neute a esse nltimo ponto. 
Tt\ato quanto pos~vel nrw ndJllltliodo a. . 

· . -:·~ 
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isenção para. o imposto do C..'l.pa tnzias cet·~u 
a.s a.ttribuiçõas e a. facu!dade do exe?utlvo 
l>ar1\ as isenções do tlirettos de expediente. 
Repito : nesse genero de isenções tce:n se 
dado os maiores e mais esc:mdaloso.:; ~busos 
fraudando o tis::o, que é o uuico preJudicado. 

O imposto do Mpatazias hoje em vigor é 
pot• volume a.tó 50 kilogrammas 150 réis. 

Por dezena. excede o to mais 075 réis. 
A commissão havia deixado o imposto como 

está creaudo a taxa nova de b:.tlanç.'\ . 
A emenda não ncceita esta ultima ta:ta e 

prefere em luga.t• a elevaçt"to do imposto de 
capatazias. 

38~ emenda : 
A's DisposiÇÕes g-era.es, onde convier : ac- Realmente parece pref~l"ivel o augmento crescente-se o segou in te . . 
Arti'-o . Ficam li v1•es de dll'e!los os pro

duetos "da industt• ia. pecual'ia, similares a~s do 
Rio Grauue do Snl, que com procedeucta do 
Rio dn Prata entl'Mem no mesmo Estado, 
excepção feita da cm·ne secca e sebo ou 
gt'A.X<\S , 

s. R..- Sala das sessões, 5 do outubro de 
1805. - RivadaW:a Corr€et . - Pinto. da Ro
cha . - Atwetiano B arbosa . - ,liá,·t•ns (~osta . 
- A?J2Jaricio Mcwiense. - Fonseca . Guuna
n1es. - McwçaJ, E$C(,ÚaJ'. - Victo1·rno llfon
teito . 

A p1·esente emenda consigna uma dbposi
ção de politica commorch1l .. e qne não ~leve 
ser abnutlonada . Com eO:e1to : por mms de 
40 annos foi livJ•e de di!·eitos no Estndo do 
Rio GJ'A.!H.lo a entrada, pela frouteit•a., de to
do> os productos das republicas vizinhas si
miltwe:; aos rio,.randcnse;:;- e q ne consta. varo 
da Lnbella Y, 0.n consequencia.. de tr;\t:tdos. 
Dechu'õl.dos caducos e;ses t1·at;1dos. co:neçon a 
f1\zer-se a impot•taç.ão pela fronteira,nãosó de 
Jlroductos que entre nós teem consumo, co!no 
os quo não tecm e vinh~m pt·o~m·:n- ~alu la 
]leio Rio G1·ande por se1' 1:>so ma.1s exped1to. O 
..Rio Grande produz couros, . lãs, cabell?s, 
cinzas do ossos, ató em quantidade super1or 
ás suas necessidades, em quantidade supel'ior 
ás necessida.dos das industrins que produz ; 
tanto que expot·ta. g.r~~nde qua~tida.<:le de;.;s~s 
generos. E' cl.tro po1s que o R1o Gra~1de na.o 
im porta. esse-; ,.eneros - mas, sendo hvres de 
direitos t~ ent~n1la na frouteil'<1, umo. larga 
zona das republicas vi;r,inhas envinra.õ seus 
productos pal'a serem e:<r•?J'tl.v.los para o es
trnngeiro, enl'iq ueccndo assun Jndet•ecta.mente 
o IUo G1·ande. Tão couvict;.~. desta verd;\de 
estit a Republica do Uruguay qu~ a.lli são ad
mittidos á entr<\da, livres de dit·eilos de toda 
clns-;e, os productos pecuat•ios JH'ocedeutes dos 
Estndos ou paizes viílinhos. 

A commiss5,o pois a:ccei ta. a e.meuda, q~e 
vem h·azer maiores mcenhvo3 a esporta-ç.'Lo 
do Rio Graude do Sul. 

39~ emeulla: 
Artirro . Fica elevad,\ de .150 réis, a 200 

réis a t~X;\ cob1-ada nas c:.tp;\tazias por volume 
de 50 kilogrammas. 

rilsoavel da taxa actual a intt•oducç.'io de nm 
uovo impo:ito que virá trazer mais tt·abalho 
ao se1·viço de esct•ipturnção e pot· isso a com
missão acceita a emenda com~letando-a . A 
emencl<\ deve ser assim concelJlda. 

Por volume até50kilogi·ammas 200 róis. 
Por dezena excedente 100 róis . 
E sup[H'.imicla a taxa, de balançn, 
40" emenda : 
A' rubric;\ - importação - 11Gpois das pa

la.vr,,s - Cyn.uureto bruto - dig,1-se - ele
vada ao dob1·o o imp:.>s to elo sal de cozinha. 

S. R . - Sn.la dn,s ses:;õos, I do dozembro 
de 18\)5 , - Tavm·es ele Lyra.-Jmtqueira Ay
,·es. - Gonçalves Ramos. - Rocha Cavalcanti .
Galdino Lo1·cto.-Fonseca. Pos·telta.- Iilrancisco 
Gv.rgel. -Gt~stavo Vel·as . - N eiva . 

A maiol'il\ da commissão de orç.uuento re
presenttttla pelo seu presiclenw n Sr. depu
tado Joã.o Lopes e pelos SGUS membros os 
Srs. ~Iayrink, Paula Guima,rães, Severo e 
Benedicto Leite, julgam que deve set• acce1ta. 
a emenda que eleva ao dobro a taxa que 
pao-a o S<ll de cozinha. ou sal commum quan
do 

0

erosso ou impuro- A taxa nctual é de 
20 rs. por ter sido j:i. elevada no dobro a. taxa 
da tarifa- Com a emenda fic..'\ri\ elevada a 
40 réis por litro. 

O rebtor do presente pat•ecer acompa
nhado de s1us collcgas dA commissão os 
Sr-s. deputados Lauro i\Iu llGr, Paulino Junior 
e Alciodo GuM~~bar.:l. en tendo que a emenda 
deve ser re.:!uStl.r.la pe l11. camarn. 

Si no p1•esente projecto de lei se pede 1\ di
minuição do imposto ))<.1.ra. o cya.n uroto de po
tassio puro é porque este sal pag<~ vn, pela ta
rifa em vigot• uma ta.xa elevada sendo in!t'O
duzido no mercado como d1·oga ou medica 
mento . 

Hoje porém diante da resol uçito que tem sof
fl'ido os pt•ocessos de [Wep<H'o dos minereo de 
ouro, o cyoureto de potassio put•o tornou-se 
uma Stlhstancin de applic.'lção ind ustria.l utilís
sima. já porque seu uso introdut~io fac~lidade e 
nerfeiç;'io na extracção llo ouro do m1ooreo e 
das gangas que o envolvem, já porque seu 
preço l:aixo permittio ~imiuui !' .rlespezas q~e 
nos processos aioda·hoJe om Vlgor cnt1•e nos 
são avultadas. 

S. R.. - Sala das sessões, 5 de outubro tle 
189::>. - Alcindo Gv..a;w.()((,·a. 

A emendo. sobre o s:~-1 de cozinh!\ não 
està oeste caso. 
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Ella parece obedecer t~ uma preoccupa- r E' ce~to tambem que, por mais variados 
ção proteccionista e o relator do presente que seJam os condimentos da mesa do rico 
narecer filho do norte e de um Estado desti- esta não pr~?scinde do sal, por·que não ha. 
'nado a explorar riquíssimas salinas teria nenhum canaz de suhstitnil-o, alem de que o 
pr-n?.er em ncceitul- u. si ncaso do sul n1io sur- rico, tendo' uma mesa onde as iguarias se 
gissem reclamações no sentido da redu~ão multiplicam. gastará muito mais . Z' - Este 
do impo~to de sal por não Ee prestar o pro- imposto ê contr1trio nos interesses da agri
ducto nacional a té ngorn. explornrlo tão culturn, porque impede de adquir•ir-se o sal 
bem como o estrangeit·o a ~;a lgn. das carnes . a baixo preço 1 nra o preparo da terra o a 
Qunndo se cstallekceu os di;-eitos adrwneiros alimenhlç:ão do gado . 
pat·~ ~sal de ,c?zinh:: no Br·a:d I, 0;; 9uaes ~?- Em nosso p::tiz ~) arg-umento uão tr.m valor 
meç,u .Hn o. s,_t cobt ,1~os em ISSO, .Y11medt.:- <J U<11l to ils tet'ras. Po1· om, e on turalmente 
tamen~e SL\!'gro no p.nz "· e~plor;tçao th15 rt- por muitos anno::, a cultueo. in tensiv::l. nií.o 
~s sal!uas elo u_orto, por tal tor·m~, que tendo set·ft execntmh1, tal é n. uLerdacie das nossa:; 
~t Llo,/ .rmpot·~açao rlo so t ?~tl'~\Ug'ell'O de_. . . ·· I ter1·as. Quautó ao gnc~o - :~. sn!l. engorda, a 
.:>8. - 76.000 .1ttl'os em1886, (·rcou re.lu?.trh• a. p1·oclucção do leite, os melhora111entos das 
2 .041.000 l.ttr·os em 1892, ao pusso quo_<~ pro- fon·agen:;, elle ~ó ::;13rvo ,jil. corno rnedico.mento, 
ducf~O 1\l\CI?n.a t. d.?~"e g-~nero tenr~o sulo ele .iá 001110 meio hygh!nico, e 0 seu uso exige 
4.8o6 .000 htr os 1,~1 188ü, e!cvou-~e n .... ·.·. · pequena qu;mtid <~· le . 
44.700. 000 de 180~ on qttnSI de7. vezes m ;HS. . 

1 
. . 

A Commissiio de Orçamont\1, d ~·ante dos&~ Os ad\'I'J'S:1rw>; L<:>sse lmposto.cttnm o e~em-
climinuic;ão, tem recei:) ou thJ it' enr.al'•'CHl' a. pio ~a. Ing-l.tte:·r:t CJII(! o ahol_w,em 182o. da, 
salga e o 1wopar·o dos Cttr·nes, no Rio u r:wde, Belg-tc:l. q

1
n • t a11:1 ~~~~· o snppl' ll!lltl , e do ~or

ou de anuullat• completa tnente :~ i•npnrtação, tng~l . OJH.e .n s:tl fo: Sl3r_npre lt.Vl'e ele lo1.o o 
o que ~eri>\ nm bc111 em proveito •l;t in.tnstt·i:t rltr·c't.o, l!la;, J:~to ~hp•'rHle _lllquestrnna.vclmente 
nncioo:o I, e hem p:1 r·a. a União si fosse po-;:;;ivd, "''~ cn·cnmstanmn::; pt•opt••as de cada nm desses 
no tr.omento pt·esente, substitui r• <• renda (>:11 Zl;S . 

1tdnnrwira que cia.lr i jWOn~m p3la renda do. Entl\) uôs aãfl :!onvem, pensn o relator do 
impostn •lc>, consnn1o sol·l'•~ o ~a. I. I p:·esen te p·: :·oce:· o com ')\le tres de sens col-

O imposto •l··.co!lStll~lo SJIJr·e ~ S<~l, !'eco_- 'lcg[:s, aggmv:\1' mais do 9ue está, snlvo 
nhece-o n conumssao, e uma veru:.vlen'<t capt- l'}uanrlo, em estn.lo con\•cmeutc, pudermos 
taçfío - e!e~tle quo o consumo par;•, os n!':os ,(e tax~r o r.o11snnw. snhsti tu iodo o que a. União 
mesa :;<~o mais ou nNnvs ig-u:>Rs, jl<.!~a.nrl•l tal- il'á per c:e!' em import:.<>i'i.o pelo que adquirir 
vez mar,; sobre~~ pobre, que co::.tum·• com o pela. 110V<\ imoosiç::io . 
sal pr·ep.11-nr uma certa I]Hantirl:vle de sub- • 
stancias qno devem ser conservadas p:1r:'t. ·~ 
nlimenl;.ção de mnitos diati . :\las é certo que Emencl!l.s propostas pe!a commissão 
não h;~ t.lit•~:ito de coJlStlmo, c11j:\ r ·l;~çiio sejà 
mi~is sr-gut':l, pois é mais ou meno.; ~onsl:1n te . 
a. producçll.o . E,;ta ó, fllem di~so, localisnda Onde conv1et• nccrescente-se : 
em um certo num oro de pontos e por i~so ê Emenda : · 
racil t:-.xal-n. e facil fisc:disar a cobrnn~!t . f'' 1 . d 90·.. 1 'Ih 11 
Ha. a.ineln a consirlorn1' l)ne, como a ma t(wia.

1

, .. . : r c;~ .. ~: ?' ~, 0 ~. - ; : ~~ os .a~P1. n, o ~~ o 
sujei ta 110 imposto é de um uso geri\1 , o Es- ~-~~,c:'- ·•1:-s c.e :; .. u •. e p,tHl. os n.wros ~sh,IJJ 
tado podo ter 11elln, mesmo cnul nma t;~xo. ,.,; .r O:s de ~~e ;,rn ta a 1<\lJella., nnnoxa ·10 de
bai.xa, qu;\si inseu:sivelo impo:>top:traocou- ~reto~u. loo8, .0 7 1 ~0 .o~l t.~tb!O de 18_93 que 
sumido!', nma r'eJt<la rasoavol . Jof13lizmente l,egnl ... . o SEHVIÇO s,lmt.nto dos pot tos dn. 
este ponto dt\ receita, em alguns llllizes, não h,epubhc,l. . 
foi appli.-;ada com dil;cr içií.o. E1!r Fmnço. o esta p1·oviolencia justit\cn-se pela pequena 
impc·st.o tol'Oou-se impopular. Dou:; argu· importauci ;~ do v11lor em se tio que presente
mantos apresen tam contrn elle os que lhe são mente pagam as cartas de saudo . 
coutrarios. O primeiro é que pesa iguolmente E i 
sobro todos ou m::tls sobre o poiJt•o que, não men! a: 
tendo meios de ter outt·os condimentos, uS<\ Redija-se o art. 4° do seguinte modo- os 
em mais hwga esc::t lo. do sal. Este nt·gumento impostos aduaneiros serão calculados em 
não tem gt;aude valol' - elle se 11oderia moed~ corrente de accórdo com ns d1sposiçõos 
applicar ao vinho, onde o imposto não é tam- em vig-or e modificações iotrodusidas pela. 
hem equita.tivo, pois não for possível ainda presente lei e pagos 70 °/ o em mooda papel e 
hoje cobrar mais paL·a os vinhos generosos, 30 o; .. convertidos em especie ou cambiaes de 
para. os vinhos finos, e todo o muudo sabe lu ottlem ao cambio fixo de 14. As frncções 
<J~o o pobro faz uso dos vinlws mais gros- menores de um ,scbilling serão pa.gas em 
sarros. papel moeda. 
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Emcn•la: 
Ao art. 1• :uli~ntc d:~s pah\\1'~: 
Suppt·i:niuo:> os addicionaes de 50 •;. e 

00 •·: .. ncct·cs~e.'lte-:;e: c 1uantitias todas as 
UCltntÍ i;; t3.X:\S C Sobre - ta.x;.Ú COl.lSOlith\dt\S 
em uma só. 

Emeut.la: 

:X. 223-1805 

• .\t•lo;·i.<a. o Porl('l' E:r.-ecutiv? a 1·cl;m;· a 
J). Margarida Uorc::m de C~stro, ·tmt.-t;a de 
co;·oaet Fnmdsco de Almcula C«stro, do 
1";qamcnto da qtHmtia de b:SS~$198, ;·csto 
d(,' impol·t•mri<l I'C'CI!Ói<fa. 11c/o me$i110 ';'OI'Ol!d 

.,'Ira dcspe:a$ com o pc:s..<oal ~/q. {Ol·ta/e;;rt rlc A e:;se mesmo arti~o onde se lê: c dos :;.'1.- r 
ponaceos- ~nJ,Oiios e seus similare~ a 1$-'íOO Jlacapc.i 
O kilo- lci:\-~c: C tiCIS S:'l.llO IHlCCo,;- S<'IIOiio::; . 
e seus simila:·es (t01!os !Hio per-i'um:<Jos) que A Commi:;são da Fazenda e_ I~:!ustrJ:t~, to: 
p~z;u·:1o l$20t) o kUo . mando conheciru(:nte dt\ pet:çao, _enn_adaa 

E• · I· . . Camam por intermcdio õo :?>Emster~r, ib. 
:"G.enc ,\. - . - Guerra, em que D. ?.Ia.rga.r!da :llor<>noa_de 

E permnnente :\ <hsposu:· .. Hl •lo ;wt. J!) el? l ca--tl'O ·viu v:\ do coronel Fr-allCl$CO de :\l~eida 
lei n . :2\.i de :?0 de ~ezernb1·o de IS91 d~tol·n~!- ~ Ct\stro'. sol'icit:.l. a relevaçií.o da. co.r:::e. fEntaa 
n~n·lo ~11 0 nos holetms men~:1es do_rendunen:o este. u:1. import:1.nci:~de 5:SS2$19S resto ~~;).(\Ue 
da:: :~ll:~oe:~;::t:s. se men.;•one _;t. unpot·taUC!:.: recehet-a. pal';~ pag;1menw do pess.xLI •J<\ for· 
do,; •h !·<:~ to,; de ua:pcrt:1ç.''io nu.o cobraullS em\ t:l'"':\ !\e '•Iac.'\pá rl:l.c qual era comm~l!(ltlJlte, 

• ' .I - \ I t t '""' • 1 
..- d t Yll'ht~·.: uc co:\ces;;oes l <> J)l)üer comj'le en e - verilicou. pelo exame dos ocmnen os ~ue 

~spcl!!ilc.u\:~o·:i\) :\:s em prezas ~ os g.:nc1·os acomp:J.nh::un o. mesma petir;ão, ter o n~a11do 
l~cnl.os. . _ _ . d:1. petic\onn:ritl. l'eccbido a 12 de l'e>e:retro cc 

A GouHniSS:tO na.? ten~ necessula,de d/) en- anno pa$$ado :1. "JU:\ntia. de !I : G l:\~80 par~ 
c~t·('(:t•l' e~s:\ prO\':t!uuca~ leml>rar.~ c> anno oc<.'()rr~r ios uesjX!zas com aqueUa. fortoleza no 
P}~:):li~O pel? ~lOht·e deputado por Mmas o SI'. quartel de janeiro:\ 3 bril, e Q\1~- ha..-endo rnl· 
F r:.~nct,.:~o. \ ctga : . . • . • • lechlo :1. :.!2 de m:~rço t!o m~smo :umo. •~ AI· 

C::ll:t ~ u~ wa~nr.a utthdaoc ~ c::mv10uo .c1 t'anM~ do p;~rá l'ecvnht!c~u pelos tlo.:mnen· l 
sempre o pariaruc.nto Jlrese!ltc ;t somm:~ tos apresemtados só te1• 0 coronel Castr·o eíl'e· 
~vnl taJa, t1. qua scoem aouualmente esta::. ctua.do 0 "'<\''O.!:lento ilas uespezas de_ dotll 
I$ellçi3es p<wa. que e5te possa, com conht~c:- roezes e~ fssim ukan:;;ado n;'l. qu~ntlt1. de 
mento tle C.'tUS:\. resp"'m!e1' a;; t!czena,; ele pe- õ·S$:.<Si!1S que a mesrn:\ alfandcg'L cobra dl 
didos ele !scn~ii.o qne to;los os :~nuos se f;\Zel!1 ~t!ci~n:~ria . . . . 
ao mc;:mo Congresso. A commls;ão po.rêm tendo em Y<St.:~ o tn-

Emend3. :\0 n . 41 do o.\' L 1 o: quer i to procedid<i a respeito o o. •;'?i: te •lo c~ 
Atc:·.~:;co:nt.:-~e: ronel c~sr.ro e as inrorm:lçt:es ou'ic.ac;;, •. que 

· não contest:lm c :.mtes ..:onfil'm:\m ::s ;,hc~ra· P:t•,•cl n1 tl.t-:1. ciga!'ro e se mel hantcs. seu•lü · con 
..:ire:s comidas 11:1. ~th;:io de sua. vlUva, e · 

em !ull:~-; un rt•ios 500 reis pot• k:to<:.:•·:~.mma.. sideranl!o qur: 0 c;;ron(·l C:\><t:'() ral!e_o.;e;':l em 
Sendc em !iY~iobo.;; on n!O!'htlhas ue ;l.l'!'OZ r.o.ufr:~zio no uh~ 22 tle março. pel't1endo-~ 

ot; milho 2...;:)0<) o kii'•~t·annua. t•)rlO 0 ~'linlleiro que cile, conJ uzi;; como fo1 
~o imt'osio sobra o i·umo havi:1. e~r<1.nl\!.io o ' ti ·:e 1' allegauo e. não conte>t,ado; con~i~er;~u· •J ~I· ]\;q;e! l•:ll'<t cig_art'OS e é es.a a J<tzio da. erucu- além d~ lJOu~ ~er·,·iços . l;re:>tattOS a patr:a o 

lia O.~· i ui O. Coii::.I::-ntlda.. r ':1.1 
A Commis.<ão su!Jmc-:.tc este uo,-o tl'ali:l.lhc ;•efc:·ido co:·onet sempre deu e-x:~cla.::< _cont : 

dos :ulinnttl:ncnws recebiJos n;"" dtYCL'~ J at>jui~o e cstut!o ,;.~ Ct1.nmra dos$!':;. Deputa- commi~st:>es <rue e:,'3r·ceu. come' in(:··nna a. A!· 
do:;;. e~:!!::·an.!o qn.~ esta. l'I.'SOi n:r:'~ c:m ~na 1 •. 1 ct• t• 
alta :::J.i;t::. io1·i;t 0 que jnlga1• a,1:er-h~<i o 0 cou,·e- fandega. do Par:·,, e conside:·ani. '> .ma Il_l ·," 
llio::!lt\! ao:; tLitos iutere~st:~ dn. Re!.•t;blicn. que n petidonaria ull~·,r;.~' s<-.~ ~~n~eSt;\~ao :a I 

mesma niHtnur~-e.. :\ ltr.p05$Jbthuade em _que 
~ala tl:~s co;umisEõe5, J:) de ucv.1tnb1·o de se acht:~. de pati.lt :t impo.>rtanc~a exigir!•~-.e Je 

l~l:> .- .fr";'~ Lq>es. prc~!•le:!tc.- So:;·;cdeno -;>arccer c1ue ~e atlopte o scgumte p~oJec.o rl~ 
C~i·,-.:,: . 1··-·I•Ltnr. - Jl<:!,o':•l!t, vench!o qu::m to it lei : . : 
CtllC!Il<.!a sohrc o impnsro •.lo ;.ra<.lo.- ~~.t·g,r.sto O Conzresso Nacional resoh•e: 
Se~;~,-,,, ,·e:lcido <:m r-clnç~o ú e!llentla. que e:;. -
tende:: a.·'; Estados o i10po~to de 2 11~ ••;• soilre Art. 1. '' Fica o Podi!l' Esecutiv? au_tol'iS~· 
did<lendos. - L~m·o J<ullcr . · - Pauli•1o <f c do n re!ev::r a. D. ~larg-.l.l'Hl:\ l\torcn-a. c~ . 
.Sou;a Jw1io:· .-Paula Gnima~c<cs .- Bcnecl:- Castro, 't'ÍU>;J. do coronel Franci~co de ~llllet· 
cto L!:tc, vencido c,uanto á emencfa. fJUe es- d:t Castro, do Jl<Wamento da qua.n t1:1. de 
teodc a.ns Esta4os o !mposto de 2 11~ o;. sohre 5:882$!~8 •. _q'Ce <leUa._ exige~ Al)an··~ega. .do 
-dh:itieudos de comMnhia.s e :bancos óa.cionaes P~rt\. como rqsto da im..iJorta.ncl3. receb1da ~~~ 
e estJ:<mg-ciros. ~ .llcinào GuanaiJaÍ:a, com mesmo coronel para rtes_pezo.s co~ o pesow:_ 
l'CstricNcs. da fort:tieza de· .Mo.mpá. · 
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A ri,. 2. • Re·vogam-se as di~posiç:ões em para duraç-ão <iu.s íncomlJ;ü ibi•'aMs definidas 
contrarie•. no rerm•ido Drr,i!!O e reYog;.o a lei n. 28 de 8 de 

Sala d;lS commis~ües. lG de outubro ele .ianeiro de 1892 (3• •1 iscus~ão;; 
IS9:o.-I.hts rle Va.<concello.<. pres\deniC' .- ~. 140 ~\. de !805, <t11t-"ri , ando o Governo 
Jfi[t''''l i'<J;·; !ambw·~· t•el;.Linr:.-"h~rdjaHo &w-18· ~rmfirmar 110 pr-ln,eü·~ pcsto do e:xerdto 
1;&~(.1..-lidcfon.~o L:><tr<.-l'tMo dt' 1-o~ueca.- to::a> as praças commh~!On;!da $ m:~~e pos-co 
S<; Pci:t:!Jio.-.4rl:~io tl~ :lbretl. . 1 <Lte ~:l de norembro d<: 189·1 (:::" rlis<.:us~1io); 

· 1 X .. ~21 A., de 1.89'!. concerll'!l''•o a D. Cyd la 
N. 224-1893 

1 

RoÜl'!!!Ues UJ. S!lva. vmva '''J D:·. FrnncJ:;.::o 
llodri;:ues dn Silv<t, lréntc (b Fu.eulüade de 

Co>':·"'c .. ~o ~e;/t/({.rlo ;·(,:r·:·mn(1o (lo c:..-(~·c:to 1 ~!::·dit.Ín~ da ~:thiti., :J. pen•ãú annu~d de 2:000$ 
J~n •- rU I!~tl. Pc;·~·f; i_;·,1 d t; .:!f,:.dJi .. a. tDila r;~nsrio ~ (·dSCU~sao un1ra); 
,r,~ .'Jr~ooo "''e;~wes :-;-. l8D. Je 1895. org:~,n i;;~ndo o ~·sto.do-maior 

, tlo ~xe:·cl~o. :t lnt~ndt>ncht Geral ua GU&I'l':\, 

,. ,~·~~ln kl.i n r;":rP.iT~ cl~ \lr:l!;a, .sold~~o ~e-:_\6 dit um1·u.s provir'encius ( l" di~Cth:3ii.ol; 
.o. ::"·~t;v .'lo e"'er?•O, mcltn.:o l.O }:-:<: l~· ct~' :\. 1 !J3, de Hi95. autori~:1 ndo Q Poder Ex
~~~··lh•·!': .~~1.' ~~-~r~~:,I',~dc um.;;.. pen"_~0:. al.~-~ ec·uth·oa roft:.rn::u• os e.,ta.wto~ <.la. E>cn ia Po
~an:l~J .,(:r ~.~ u,,.tl ll~·.:..o ?ar.:_ o ~ ~e, Y~,\.0 em lyU·cl!ttrc;; r.lo l{l<> rlP. Janen·o de :·:,·C••J·,] n com. 
~ou cqtH: nc ra . de . !~ .. 1rr;' n~o~ r~ce1:nt .. JS e1.n 0 p!'~ICcto formuladr.r }Jela re>]1Cct:ve1. c<';1gre
'0~~h;Ht' . na.._ c!d<t ~l.c ;( .• ~ :--:_•1;e. e::>~atlo. ~~~~ R_J~ J g;wiio~ em 11 (~e ::w.io tle,t a ti.ntH •. eu~ a~ re-

. t•c•l~!d.<\do .::i,ll:;. lcr:L,CTI.'\:' d.e ..,qhe te~u,toa HrlCÇL'eS qtle w~ucu; e a. nomeci.l' CoJecti';o~, 
lhe .~ oll . .i.f'Ulot~.'lO. de Ulll.\ pein~. . 1 Í;Jde!lenu<:"Ute l'tl COlll:lH'i>O. UM i.('I"TTI O> tlO 
. O pe~~:~~m.:·J.01 J~t?_u J,jctnnemos compr-e- I 3rt. ·::ltS do decreto 11. ! . l:SG~ ,:e 3 de Lle2el!l

>rtm.<.> a,. ,.~a~ a.le,~'.oe~. . . I br-o de lc-i91, o~ leni:es sul .. stimtos cp1e na r-e-
A cüm!lll>mo ~~ pen~ue~ ~ cont:ts co~~1~~- ferida esc.~h excrc·em ilner:namente o nw~ 

r:l.lluf; qu;,.,? P.~t~clO~:J.!'Iu. a~.;~:;-se ~ 1my~ss~ ~ ! li- g-i, te;·io a. m•~b de lo anno~. :;em i :Jterruif;[o 
tado ,. e_.t .. .,:Lrt.n: . os met';" ,,~ "li! . ..tu.ncJ~t .. c 1 alguma (1" d.!~cn~Stto •; . . . 
qne se ouutth>'Oll ern St"I'\'J~O c;:t P:J.tflõl· c de · T ". , ,; , 1 , 
···•rc·~et· " ll' ""'J."t a nct1· .~10 <l•~fc•t' !· cla· ollie,.ec·" I N. :.J9 A . • ,c 18"-1 · .:oncc·(,en~.o <!O enge-
l" ·- 'I t . · " . "' ~' J • ' , • ·" 'n; ( .. !, .. ,... • .,, ,,.0 .: ,, 01" .,· L, ... · l·r -- l) ; •'lo n-Õ 
o :>e!<uin te lll"Cij e.c.·to : \' •1· ~ ·J •

1'-'-·'.r · ·~ ·• 1\d~n. . :~' ·1 ;1 ··' .,.r., 1.,.,.:0 - · · _ . .. por L1!J unnos p~. :·tt;F\o ;,n, tl'lc~· ,.e :: e C:\t:\iao 
O Co:~gresw "OCJ(•nnl rrsolvc: 1 e p!l>>;~n1jo pela~ r'e G ·::•o7., C nyd>~i . Po~oné, 
Art.l" Fica ·cnncediib uo soldullo 1'erorrn:1- i S. Lu i?. de C•~cPrrs e l0g::n· Ita.n,~:t , ·el :lo r io 

lio do exet dto l'ranklin Fen·e:im uc l>Io tu·a, j Guapore. tm·míne.no e~t:!.(l(' ó~ .\ ' ::1~: 0 r;rosso, 
11mn. pen~;io de 31:s-orw, mer.$:t•:s. , e.m. ]JOnto lHnTtl~<'pnc com ;1 f\c•;,uhlier. 'h Bo

..:\"fr~ .. 2'' Rev·oirant-se ai llis~ <lSi,; iJes ::·rn Cl~n-) h \- m~ e outros !a,~o res reL\!l;-c~ s :t es:;t1. cpn-
- . . - i . - "l 

J.:·~J· i.o . J c . - ,r 1 . b , , "'- I ~~~~:~~Ç~~~~J;~l;-=;i~\,~~~ll.'f~~~;: ~,·'~~~~~,~~~~)';!" 
..._:JJa r.il3 ornn1Lssue s~.)teo,__ttu ro,.e 4~ ~-J ~~ ..... - , •. · •. '- • · 

_T..t l'( ~itle·n~ ~u-·~>,·ec:a r; ,,~·Jn(t; 'f""; e..: - nt'J' ···e- Con tU111~H~:..to d_\1. .)·~ { ~ i~C U~~:l{l \ iO }'('Ojeeto 
,,,,: r;f:r/·, ,,1 -: 1r,· ,_ ;,f ,..'~~- ,~ r-.1·-··to -~ · _ r"',.,,·,·,, ;;~~,-., :·:,~ n~ l4~J B~ de 1~~.-:i) , n::-:an Jn a ~~Psp~:.za ti o r"Ii-
1 , .I .• (; • · VI "'_.,_,~ - 1.;: V. - , ..__.. • _, , ._~.f t o • • 

_í··,-~. ·[tJs. ~~o ar.çs · lnistt\rlu !:a .Just~\:n e ?\eg-o..;1os f :F,·-t·i.Oi·es 11i.1.1·a 
' ~ · 1 o ex~rdcio ,:e lt-Gl:i ( ' e:i<<·~~ão 1xn·•~ :3 · iliocu~-
0 §-c.-. P:2·csi(ien.te _ .Ad;flr: 1 i("-S~ 1 são rto pr ujecto 11. 14~}. t!esto \'lun:)) ; 

<v.:ennt:ld:J. ''. hol'a. des!gno pa.ra amal!h::i. a. I· . t (\iscmoi:..·o (c.o p. ~'oje~·.w n . 9• : .. ::e l 8D5, :!.i·. 
~eg-t1 i me ordem do dia: \'.wttlll\> ~ -::~:lTltuno 1;a R~pl~blic~\ em O! to 

• _ , . . • Clt\~U.'1 1~C!'11JC:üe:5, em ca'} <.\ '!.Hna. r -;~ s qeaes crea 
\· ot..'lÇ'~O <.üSSC'gllJI1tes P''0.)ect8s: l um Lané'O ]J<ll'<~ ;mxi li:tr· a:< in i.nsrr·i:'.S agric 
~. :?:2:.1, d~ l~P5, auto1·i.,a.11do o Po•lH' Ex-~ c:olu, p:•~.oril o conne:xn.s, con:\n•me o r teglmeu 

~cutb· o a conc~rit>r ;10 onicinl do Con 'fncic5o qm~ aliopb; · . 
~lo Thesom'o F d <nal, l.I·rhm· Vil'íi~t l'c!:;1 •LD . Di~~u!;sr~o unicn. •1 o pro.'<' tto n . ~CO, d<; 
·un~ <Ulllo ue 1\ce!H;::t, com or·den:~do (di><cu.%;1o !lS;i:í, ;tutm·i~i\!l<lo O Po.iu·. Ex ::;(:Uti\c') 0\. COll· 
1tmca); 1 ceder ao D1·. Hem•Jqi.W A ~1t1";1 :n da :VI;nt:t e 

N . 1:10. de 1S93. c;.~nccdcur1 o ;\ D. Rosn, da Alh::qm~2·q~1 e. '' '~i~r.vnte r! e clin iea d a Facul
Cun h,t e Sil<·a, v iu va d o t<lnente :lo <'xercí to Jaue \~e ~-!e ,: ici n;t (b. R:tlja . ~ri:< nl nes ·de li
Alü·edo Sllva, morto em dE:fe:":l. da Republic<t CE•n\·n.. c.,'m o rcspecti v o orden<~.dc. _p;i!'O. tl'<\-
11 a tom:tcl;L da illlõl de ~loca,ng:i.lê, no diu. Zl de tal' ele :m~ ~;tw'e onãc lhe. convier; . 
dezembro de 1S93. a p(ms1o amm;;.l de k~úOi; Con tinút1.çã.o di1 3" d iscussão d0 prtjecto 
(iliscu,sii.o unka): - . · n. 13:3 I~' . da lS~:~. com parcc&r sob n. 1:3:m '·· 

N . 1;;:3 A. de i 89;:;, reduzindo 11. tr~s rnezcs · ct;l~<ifkv. ndo em qtmt ro clas;cs a:; r~iJ:lrti r;õcs 
o pro.zo estabelecido no p~.<·a.f:Tapho. 1mi.co do :~e:' ornes e nnil"ormha ndo o~ veuc:ime!lWS dos 
art. 3ü da. lei n. ;35 de 20 d~ janeii·o de 1802; re~pectivos . funceio!.!arios; 
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1" discussão do projecto n . 132, de 1895, 
tornando cx!Rnsivo ás praças da brigada po
licial da C<lpital Federal e corpo de bombei
ros. que se ínutilisa.rem durante o tempo rle 
pl'aça., o direito ele que gosam as praças do 
exercito e armada, de serem recolhidas ao 
Asylo dos Invalidos ; 
~ · discussão do projecto n. 134 B. de 1894, 

autorisaudo o governo a contractar com quem 
melhores vanlogens <llferl•Cel' o seni:"·o de 
uma viagem mensal nn. linlut de navc>gação 
entl'e (•S vortos de Corurnh(1, S. Luiz re Ca
ceres, l\-liranda. e .\quidabuana., no estado de 
Matto r.rosso ; 

2" discuS··iLfl r:o projecto n . 30 A, de 1895, 
determinando os cond l<·i·es de J•eaqnisiçãu dos 
dírE>. it.o~. de cidadão brnsilcil'O, com voto em 
sepam1lrJ do Sr. Mart.ins Costa Junior; 

I" discussão do pro.jt>cto n. 215 A, t1e 1895, 
conferindo o direito ú apo~entadot'ia ao:; tunc
ciomHios dn. lnspectorin. Gcr:~.l do Saurle rlo;; 
Portos r la Capital Fed<ll'~ l e no ; dtts Iospecto
rias de Saur!e dos Porto~ dos rst3ltos ; 

Continuaçiío da 3• ti iscussilo do proj<'ct.o 
n. 9(ô, de 1805, rrgulando o estado de sito ; 

3• tl i~cuss:i o do pr<~N;to n. 3!5, d<, 1895, :tu
torisa.n·'o o governo a revrr o re~nlamcnto e 
programma. de estudos do Gymna..:.io ~\ttcirJ
nal (reda.cc;iio pnra 3 tliscussão do prcj€Ci{) 
n. 205 A, lle 1804 ) ; 

Discu"são uni co. do proj€cto n . 17::!, de 1894, 
conce.!rn•!o a pensão elo l!i08 mens.ws, rc
l><'trticlamenle. a. t.:r:;uhua Ca ndid:t do Couto <o> 

outra, miiec il·mii.o'o ral!cdêocirut'"iii<l naYa.l 
Dt• .. loiio Pinto do Couto ; " 

Disrussão unic:.t do pt·o,jecto n. 279, do 1803, 
man·1n.n<lo que contimwm a s<·r 1)11gos a. Dona 
Mathiltle de Accioly LiDS, desde 1 de julho de 
1892, o montepio e meio soltlode seu faltecido 
filho o alteres Sebastião Carlo;; de Accioly 
Lins; 

Discus· ã.o uniro, do pro.jecto n. 107, de 1894, 
relevando a p1 ·cscripç~o em que incorr·eu 
D. ~la.t·ia .Josephín • Foitn.l Lima p~u·a perce
ber o mc10 soldo f\ que tem direi to· 

2" di:;cUS$âO do pt·ojccto n. 20~i. de 1894 
determinando que os officines do exercit~ 
reformados ou que se reforma.t•em, de aecor•lo 
com as d isposiçiies do decreto n . 198 A, rle 30 
de jan~il·o do. 1890, si .ostivel'cm graduados no 
posto unmPt~la.to, seJam considerados, para 
todosos effe1to.~. como ~i estivessem eJrecti
vamente providos na classe de que tiverem a 
gradun,ção. 

122' SESSÃO E:\f 17 IIE OUTU13RO DE 1895 

Preside*lcia dos S•·s. Artllur Rios, (fo vice
J))'esidente), Costa Mevedo (:?o vice-tn·esi
clente) e Rosa e Sitva (pNsidente.) 

Ao meio dia procerle-se á chMnada, á qual 
respondem os Srs. H.osa. o Silvn, Arthur Rios, 
Costa Azevedo, Thomuz Delfino, Tavares de 
Lyra, Alencar Guimarães. Si~ Peixoto, Fileto 
Pires, :\fatta Bacella.r, Bricio I?ilho, Hollanda. 
de Lima, Viveiros, Eduardo de Be.r~ edo, No· 
gueira Paranllguâ., Frede1·ico Borges, Gonçalo 
de Lagos, llctefonso Lim:J., .Joiio Lopes, Ft•an
cisco Renevolo, A ugust.o Scve!'o, Trindade, 
Gaspar Drummond, Gornelio da. Fonscr.a. Lou
renço de Sá, Gonç:~.Ives M~ia •. C;:u·los .Jot•ge, 
Ar.:t.ujo Oóes, Hocba Cnvalcrt11ti, Olympio de 
Campos, Octaviano Lotu·eiro, llicuezes Pr:tdo, 
Gou ·:eia Lima, Santos Pet•eirtt, Neiva, :\lil
ton, :1\Iano('l Caetano. Aristir!~s de Queiroz, 
S<nedello Co;·rêa, Americo de ?lfattos, Lins 
de Va~concell!.lS,EuzPbiude Queiroz, Silva Cas· 
tro, Nilo Peçanha..Erncsto Br·ozilio, Julio S:J.n
tos, Sebastiào de Lacerda., P<tulino de Souza 
Junior, Mayrink, Ca.mpolna, Lima. Duarte, 
Joiio Luiz, Carval!~o Mourão, Vaz de ;.Iello, 
Clla;,:gas Loba.to,G~~nçnlYes Romos, Fortes Jun
qucira., UJmounier Gcdofredo, Ribeiro de .\1-
me.id:t. \'allacl!ll'(:s, Rodúl i.> h<> .\breu. Olegario 
Maciel, Paulo Qu('ii'C•7,, Dino nuono, .·\dolpho 
Gor· 'o, Bueno r! e An 'rada., Franciscv Glice1·io, 
Herrnemgildo de Moraes, Urhano de Gouvt-ia, 
Xavier do Valle, Mariano R<\mos. Lamenha. 
Lins. Brazilio da Luz, Paula Ramos, i''ran
cisco Tolentino, Foneeca Guimarães, 1\farçal 
Escobar, Angelo Pinl!ciro, Vespasiano do Al
buqu~rque e Cassiano do Nascimento . 

E' lida e posta em discussão a acta. 

Levanta-se a sessão ás 
tos da tarde. 

O Sr·. R~ibeil"o de Al.u1o ida 
(~vúrc <~ (!Cta)-Peço a pn la.vl'O para fazer 
uma ractificação, afim de que fiquP. const.ando 
da acta: õ quê uma. emenda quo apresentei 
~qui, creando .o imposto de 1 8.~ sobre o gatlo 
1mpota·1o do lho da Prata, mereceu a aso.igna
tura do meu distincto col.legél. o Sr . Dr . For
tes Junqueirn , que a. honl'ou com o prestigio 
do ~eu nome, sem que, cntretn.nto, nas 1mbli· 
caçoE-s que teem sido fei tas no Diario do Con
gresso e no seio da. cornmi~;siio conste seu 
nome. ~eç.o ROr isso a V. Ex. que se digno 
mannar mser11' essa. d~clal'ação na. acta, para 

4 horas e 40 minn- ,que fique consignado nos Ammes qlle S. Ex. 
· pl'estou-se da. melhor boa vonta.lle a honrar 

coro o seu nome e com o seu prestigio aq uella 
e!nen<~a. afiro de que passasse uma. medida 
tá.o u tt l para o nosso paiz, 

Em seguida é a.pprovada a acta. da. sessão 
antecedente. 
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.. ORDE'M DO DIA 1 ')Ue T:~m~tlldaré não tolll as condições hygié) 
ni<:.t.<s !:c~esso:;:i:ls i!~tra o;e:r um:~ bo:. EstacC'.·.> 

. qUlbl'<mtemll'i•~. bem c.:llhO que, sob o uom.:l 
:i;iO ltJ.:'ell~O ?UOlCl'O paro SG .'-'Ota.rem ~ de vista · hydro:tra'Ohk:>. :l.(lUCUe f;Ol'tô !15.0 

m::>J•;ri~~ lU!ll<:anas n~ O!'dcm do U.ut, paSSJ.-se tem u. a.N!J. c o. J)rortJn•llJadc ::tecer;;><'l.l'ias p ara 
{t ma,t<l:':a em rltscusSll.O. . aeHe ter ~ntrü•fa qualqu.:r do> tt·amat.l:).Uti-

B' nn,luncif:da a, cont.iuull,.(,'iio !la S·· \li s- l co~ que_.D.,.zl:JU a tr;t vcssi<\ · 1~. E1u·:..·p;; ya::a o 
éli>S:i< ' do pl'Ojt-cto n. l49 R, de I S95, llxanclo p !r;\zil. . · · · · 
' \ 11,~s\l,•t.a uo ·'-!íui>M)tio da .lustiç;.\ e ~cgl)!;ios , H···jC -prunrn. qu0 em Parno.mbucc, D unico 
inrm~ .~c:; l>" 1 :1 ~ ~x~~l"eicio .d'~ 18(113 ( í'd•\\l~('i·) lloc;\l apl·opri::'_: o p<>::':\ <I .rund~çii.o de um. hz<t· . 
p;i.1'ft ~~· · t.ii.CC!,l,o'.~;l:.l tio rn·oJecto n . l4!L dP.~t.e I'(; ~o e a Tlt\;). :· ~~·nB.nd0 1'! ê Noronha.. 
MHW) . 

1

. .:\j n~~\. ~~yr~n; ... que a..:s:~iEa nG.u fo~~*.!, 'iU~ ~. 
ilitu n~to U1L~~·e~.:·~S~ú ·~~ ·. •n1 !i~u~s YantO.Fi~S ·r,c.r·a 

,. 1, , , ·~ ... ~~ -- , •·~ · ··Ir <'! ,: • · · ~ -.. · - "'......, , }., 1 : '' v :::~t ... G:::~·ptt.c.· 1f~! .. UI!ltn~o:.t {.~ c .z u.:-. .. L ~:-t:a,.~~~ c. u .. H:.-: .. -.~ru .. I : ,l. ~ ~ :1 .. ~tlO ..... c.~o~ :\~ 
~ne o ~:· . !;H'i!~id(•.n te (}nu·unciou a <lis;:us;;ão J puder!<~ o1l\:reoo1· T•lm;;,nuC:rà, 1oc:tL d~;::e· . 
..::om ~~~ !.!a.f:.\\'Ta~~!i~lr.lt~ tenl a pa.tt-"VL'"a. t) ;S;· . ! za.Jo ::. prHte,pco t::z· ~ ·~ Pl'OiJl'iO .g-:_tY C:Z;1tj, r~ \!.:iil .. 
)J!'UITUllOU <l. i S::i~lO de Cül~l~Hent\:.;;.il!l:L. (;~~ttl\s,S}O dei m e · 

· · C:11nCi;;t~:ú. o ora.rlor. por a.grad<:CP.l~ á- \1~~\1.·1 :a:~; :s ~ . ~:~ ow.~:.tn.<:s Ll'": :n.t~n."! ;;.~~, ·_ ..... . .· 
fa·,.~ \~~~ ~ ~ ; ;JS 1)r0tc·s~ .. o~. _ti~). n\:ll~ ~~~i)id3. · cnn~i- , z~n'.Ht)~ ~o!•que ~:~uu.o~t ne f•r.n nw .. o (i.~,y ... :~rntJ, 
,l~: ·;t•:firf j)f··l~~ :!.1,:tu d~ .. ~c·u tilez;). {'pte t.:u tl'\ m'~t,r~u 1 ~i _ ue~llnun lX~l.~~c~)::.\ , ... ~~-l ;)lJil")*i.:~:~: ... ·av i}t,~ :~c~1·o 
!nti\:·~f.• ! '·: pen ' o-o ua. ,;e,;~:ío tle ll -Jntew IJ,'l.l'a 1 lot a; :~ue··.t-:v.\ .) li"'' <:~ )H!tx:tC:!_i:es?. • • 
,la.r •n •·t"' ~l \-(,t·v·;1n ;~n OCJ GlrtCnd::l.s o~·, ··-t~rn~n- ~1 F~ru:J..:tdo di:! ~-·~(l~ii !l:t . : ~:to :.;o \! D m~!n~T~.\ .· 

• ' · ' "' 
1

· ' • 
1 > · . '-' " l • • ,I 1.'" . 1 'l 'f• 

... t:1ria~ . O.uu·os oue Vi>jam. ZJO :ww.t!o .$;·. i'::·~- .(~.ll<b e ~) tnHc•:o 1•0il ;•) u•) :--:t~,,o_ •..:.C .. .:e~:l:\:!1·- .. 
ii~dertt~o de3CÍ(• deilH~rt·.!!!'l'·a.\rn .. ró }.!inist!'O c]Q.J h~lCi.l quest..~ :pr4·~S:. ~::l <:. fmHt~L·~~ s.Q ele ~.:m ~ ;::..;:~~ .. - ··· 
I~.;tr:~i.::-,f- ·cúie )1 ~' ti ~o.s ciStt1. s~udo mnlli:.~do ~·t!t 1 !~:~~~~: ;:1:1:.~~~~:n .. :.~~~~? .:~'1:~_}-f'J~· .f:e~: ... u:~; .::~:.;.: ~1-:.> . 
~1:.! :.o;·u;, tl::t!; d.l$l:U~::. ;.~.:~ 1ie Ol .. •;n.lnt:.nto. ~mbC·I;t i l>~\.""~" l t LLe. l,\!:...:.~ ~- ,1 ·.· ''"~ (.~\~\: n.J _. .. _·!l ·- 1-lc w.~e .. ; 

. ~Jtli, urn ·del;'e ~,. p~t·l~"~nalltal· e f~zen·.~o o (.H"ittlOi.' ·l· ·SUb o )HH::to · ~r~ ·.~!st;.L hy_;;·ii:::-: j ~J, ~ Hha :'' . .; 
~-; (l'nd·· · • .,.) :><eu· cot·uç-'to . . . · .. : ii't:f·•a:uH;, ü,~. :\.;.; .'<,: :\ . : ~\ t' ~a~al,;ero;·u'O<\ : · .:1J.o· 
\ ··:· _,,_ .. ·. ' ·- : · · · · ' \, ... '., li~· ~ ·~:.--t·· · · · · ni<··= · - .... ,.., .. ,~ .. ,;,..:., .· ... ( , .. ..n •) . .. , •: ·- .... ,. 1,.\ !i~~~,.,. o:\ , ~•h . ~ .Jrt .... ~~~n~o .,. ... 1 .. no.; .. -" t.~ . ~;. , t:o ~;lu ... ~. .. ~ ...... ~'-'":L.C.i~~-· .. 

.1 ... . • "t:s.n.,.:-;,.E l''~'~ .. . ct.., ,~ •·0 .L ... re t·nm ,-,n 11m;·o caso:J ;;u ·;;'.l'I(H;J. ou.e ;;;;m a;;')r•a· · 
,1,-,· ~ · l . . . lr\ ')''}' ... . •,·1nr ,.. .. ,, ~ 1?,.- ' ll•Q. ••')ro•,-.•• I • , . . . . .. • L ~· 
\L·,· : ~" p . .. ..... t •• ~~'' 'f" C.J~n .. ~- • ...... , . · ~. ~\':1 .... " ···'"' 1 xeuU.u e lm t;v~· .:.üúv (;: iJU.~ca. p~f:;.s.;,~ Lh~ ve:~~o~ 

. ~[i,~~~~:,:,~;~;Í;i~;g~~f!~t:~;~~~ l ;;;g\t~.~f::'-~~~.~~ l~ :;,~~~:~ ~:~~~~1: 
.n,Jtve-w:n a ::,il:~ a P,'l.l:t"l'a o .:;;r .• J~·wn- 1 a1·1-,.,;,, .. . ,1 ··x•'"' vl'di '"\l''"''"'nro a ··~>·u p<:r:l 
lno:ld --I~·=-r: .Ih\'• l'~1 l(·1~~~ q ~t~ ou~~, .. n~l) t:ir0~·~· j . Lt~~~~::H.a~ . t;.; ~ ... ·~ ...,, . ~.~"~.-·.~. · ". ' . • · . 

:u~- ! ~; (ll.' ·c:~unac·:n.o·. ·_'Nno f;s! ~ ~\1es2. exee~~~\ i i)iz·~e qu-.: . :1 ~:.. i U!~v n:to h ·;, a :"Ü~t Jmts ~.!tt · 
~~;i : · : ·r· ;:1rJQHtl<, c, Hú\TO i.!''P1!Htdo: s~~u:n :1~ : .. .. ~,··:.'l'~ ... :r0 é· i' t l:;--t. !rl a ·l, cJi~ .. er·:-··s fu·~"l!· 
, .. , ., .. ' " . -: :u:· ~ .;: d .. .. "!>• !)'"e -..... 0 :') l . ~ •• 'l•~ ! ~ '\.~ • '·-~"\~ ... " ~.. ' • ' • • .. ~.. . • .... :::, • 

~:.--·. :.l :.H~ ~·e:::i1 • a~ ~ ...... n/ ··' }~ '- .c. t e 1 t.f1c~ .... ~.r i f:u :Htn· rn·~~~e .vt.1Jlt; t111..Ccc.:~ .. ;. .. ~c ·um· íiiJC:. · ;na-
~. ·voi:t(·ao ttt;?O. CLUi.-:. ,j · ·J.~ nume.~o, pelh r.no-i ((ic~·s· ,];1 CO!.' . .Ul1h :·..CJ 0~ n:):n~:l.:.la 1);1-;:';~. ~$LT!.d~r :1 
~:c.c:.:~;;a •~o or·;H!ol' qu~: c::t:.\ na . tfl~>lm~. pnr;t ! :1s;.11m1)tC!. :'r~•:::. qua.rl•.lo IMsmo nüo \lou.,..esse 
~ut(:l".ro:ls pet o s~l.t •h:,ctu•so. . . · : :') •"P·t i::7u ,..;.0 i!·~n'~•'i'l' • :t. ·0· ~.,·0<;~dimc•} "'\.f ·'lo 

O :::·1: . G t~~f'A1! Df~l;)D.lo.xo utw .!n tCl'i)retou; ~:;;~·~n~< .• :~~t,:; e.Ôt~~ ~ i'a~·:l!:~~tO ~~:ta~ · iii1·~ d.-ls 
a JTl~•l : J act" (lo ~~-·- p1·e.~idente: · est~r 0(•;;l0 ~ Flore..:! ,1c .\l~Jntt~·;.· ; J.:~o é co:;st!·t1i~~" ~!'bt·e·nmá 
ouc ( •pp~~ndo lx1.tr~in1 á. mnled!~nc1a. Te:~=! :ed:·oJ .. ~:WII\ ~~g~ r~.l., 1H·(H:nchcntlo no ent:-et.."tnto 

. f,:tm s\ q IH~ o Sl'. ~)residente, interl'Ompen<.hH, ~ ôs Mlts thl$. • . . · · . ~ . 
pir,1 <.kt:· · lo;;;,tr á wtaçii() de ~19 emend:1.s. 1 llcmais r•.?mos hoje. o re·~urso do ohter :lgua 
Q!'<;:tmOllul'ÍIJ$, (ltliz :tl)en;.l>fproporciomw-lhe; l)Dl' meit' ~e poc;c·~ ;>.rtezíanos, hzenrla -mH!l.
Ull! d\:Sú;'tnç_s mr•ior, <lc :24 hvr•~ •. l)Ol'!jU.l.Ui.<) ·;;toe~ i•l•'t1licos M .Je :\loy.>ú:;. fltl~ fel·~ broto.r 

11. mte1·rt: pçn0 co"tuma d:.!.r-se apenas par:t da roch:t .tura! , · . . · . . . . . 
· volaÇê<eii <% 1ncont~sm vel imJ)ortaJ.loia. e .. ro.- Par;t 4tH:• •~ Ca1u!~n1. ftqui inteil'a mente con· 
:p:<ia.. O 11i'<ttlor foi. pois. cvlloe<~do em um -re:ocidn.. o Olo:Hlor J(\ t.re<:J\(ls do parec'-'r .s. . 
1'€-!-fim<':n de ~xcepçilo. . . · · que se tem :roí~rido . hem corno um urtiga ílo 

Par.-~ qne l)ão se dig(l. .q:ue ha llc su~. p<tr te Dr. Leonel da Roclw .. publíc<Hlo na. Xo:iâa, 
o _ll\'opo~tto de· obsi.r!l~r, ent1':1. destle Jo;;o n:~. pelo qual se vê q,ue . eSte tlis!,incto Jnmico ~e- .. 
lhScm;~o ao Or<:aml'ntO do lntel't.or.. Hom;em ccnhece.>ec· Fet·u:..udn de .Norontl:L . o :un:co 
procu~,u aclat'll.t' :t Ca.ma.r(l., mostrl).ndo que a. pouto t1.o Esta<l.:l de Pernambuco n;~s cMóii;\ies. ·. ··

. rund~.~o de um la.za.reto · em. Tamandnre.e -~ de'ser qu;~.reat@oa.rLo. Isto mesmo disse-o Dr. : ·· · 
um erro. : . · . · . : . LMJlel Rocba, . daud~ coqta 9 .;:o-ç-~rno .rta,., 

.· . .Recol'ifa l.loj(j' os argumentOs ~rincipa.e5~ que c()IÍ:ilnissã( que c:itiéeu quil.ndo' fo1 iuspectot' 

. n.pre~uto.u, no sentido de .de~:tal' oom claro i sa.nitario. · . ' • . 
·:.:c:u.,a.ro. .. · \',.v r·: ·· ._._,.... ... · .:·:: · .. . .. .... ·: · · : ·so· .. ........ 

· ·•· 5;-~.! .. ;. 
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.Tá ,.ê a Camara que m11itos são O$ parece-I homem fCii solte: solr.o. é verdade. mas preso 
:res de compotente.~ em favo!' d.'l. opinião qne I d.c uma idiotia, que o inutiüsou para toda a 
o t~rador defende neste momento. A llh:~. de Yida! 
Fernaudo à.e No.ronha o!rer~ce todas ?.S con· O ?.liuistro do Interior no seu rel~torio diz 
diçõe$ hygienica~ e bydJ·o:;r:'lpll!cas precisas, que. :·, l-XCeJX'ão do lament.aYel incid<mto que 
além da úe estar :~.fastada .:o continente. •!eu em resultadú a. mot·ta do Or. José :,!3.ria 

Qu:mto ã. 'população. T:'l mandare a te1:1 Pern:tmbueo e.-•tava em paz. ' 
mu.ior e ê hoje a.tê o l~OntG inicial ue u1ua cs- Parece ioc1·ivel que o <\Ctual mi:1istro a 
trada de fer.J'O ! quem ta.ito preza.pelo seu car.\cter e po1· ter 

Hl"•je é oujlli:iivo J,!er:ll cotloc:1.r-~e a. Estaç.'ic ~ido ~eu C'<'rreligiontn·io na monari:hi:~. l"al
sanit:tria. o m:\is pc:·to qt:a ror po:>sirel ol<•s ta~se à. \·m·da~e ao PrE'siueute !la Republic.'l. 
)?:>ntos tnfieionado$ e Jll:\is longe l)Ossi"·el c a.o ParlaH:ento. 
úos pontos que se l)llCl' e,·itar. I.amcar..:t que S. Ex. tenha-~e t~nsfo!'-

!,. lngl:~terr::. que fica grande dist:1.ncia. rondo t::m um pt·oducto da cor1'0mpida. situ:i.· 
põe de observa<·iio e sujeito às 'medidas mais .;ão po!itica :tcttt~l de Pernambuco. 
rigol·o~~ e~ Malta. os naviu_s que Yêm de Fk:1 a. discussão iuterrompid:r. ~tü i~ con-
por!_os mtiC!Onados ou st:spe;tCI~ - clusão da. voto('ãotl01s u:atcria.s. 

);ao póde a0lrma1', mas acred1ta. q11e a ln- • . _ . 
g!ater!'a possu~ um posto de obser,:\~.Jo \:em Com-parecem ma~ os ;)ts. Lim:\. 'Bacury, 
lonae. em Suez. l:abri<·l ~ali!ttdo. Thcotonio de Bt·ílo. C;wloo 
O-c~o1c1·a ,,,o,·bus costuma manifestar-se- nos I de ?ioo:m•s. ~e1:ecU~to L~ i te. I:nit Dom.in_gu_e., 

:primeix·o$ dins d" viagem. e de Alexanrlria. a Ca:>m H~d~·1gues. Gust.a,·~ 'é1:1s. f!lm~tmo 
Gibraltar gnstam·!e 15 dia~ . - Cm7., !\DlZiú ce Aloreu . Pares rcx-rem.t, Tito-

Quando se rem a fortun:1.. de nosmi1• uma maz C.'\Y;J.l~nii •.. lo;ê Be\·ilaq~a •. !unnueira 
ilha como a de Fernando de ~oronha. onde 0 Ayr~s. Jo~e ~I:1~:ano. Artl~ut• url~udo. Tole:t· 
clima é pa.radisiaco. é um <:t:mulo tl~spr~z:n· ti_no dl;'. c_at·':alhO, :.r;trt!llS JU}llOl'. Coelho 
a illw, para fazer um laz~reto no cont.i- Cnltr:t. LU!Z ce ~\ndr:.L~.e. Mi:\leii"OS e Albu
nenre. . qu~rque. Miguel Pt.l'na.mbuco, Clernentino do 
- Cr& j:i. ter deroõn~tr3M á !'oci~aatlc que 

1 

:,Jont<'. Geminfano 13::.-azit. Fc·rn;~ndes Lima, 
T:lrnandaré não se -preHa a fundaçiio de um Fl·l·r.ci:;co ~o'1 !ê.Tosta, Edua~do 13:11:!.:.~. Au
lazare~:o, pCirque lbe faltam condiç\ie.~ byrri- ~uslo de l'l'enus .. ~:tu!;~ GUI!n~raes. ~·('r:;ne 
enieas. po1·que 1:\. é um ,-enlro ik""Pulo;o·; 0 d~ Ab!·!!u, __ L~>ovt::tld~ F•lguc-m;s. _Jose T;:na
unico de umae,:u-a.<la. de !err(). emquantl1quc CIO. ~ebl:c<t!a.<.• L:ondulpllo. :'-1:\J'col;r.n :'lloun, 
a ~11\a ti e re1·uanco lle Noron há pTcencJ1c pc-1·• P~ranu~ _::-ion~en~'"!'(>: ~:lldino Lo1-etl'. ,Auto
felt::.:mmte est:1.S con<liç•jc:; c mais as C:e te:· n:o de ~:qucH"<\, "ore Ca~·tc>i'. F1'nnr:a Utr_va
melhor· ~ot·t?. do que Tatc:lndo.rê 3 acht\l'·SC li~"· Oscnr Gu..ll.:r. A!c~dc Guanat.;~r:• . B~_hs:l· 
lon;re do contlo('nte. r1o tlc Si!ll7.:~, ~:·1co ... oclho.:\gO::ir.ltlhO \ •·1~ 1. 
Torminnntl~ estas c<>n~i ·'er:J.Ç0es, pas"a. a '&11'1_'();1 l~r·anc? .lau~o.r. Lu!z D.-~~i . F~t·~ 

tàz~r outra:> de car~tctP.;· 'i>olitico. Jun1ur. t· ra:!~IH'Q \ e1ga.. PilHO t:a Fon~o::ca, 
An u·s •le concluir, quer· pr0 ,-:t l' que a. lJ•~n- .\.rthur 'fl.ll"l'C$. Pot!ua Saltes. Furtad.:•, ~~·iàio 

ca.d:~ O}Jpositioni$ta. de f'ernarnbuco não !:e Abt·ant<:!:<. Alves t.le Cu~t•·o. L1u:·o :\!ul!er. 
comptif< de calutnuhdores. F.:n'lilio Blmn. P.:1·eira. ua Cvst:l..\!:n·•im Cosw, 
Re~ot:dc·se a C•\m<~.ra. de que aqui r,, i àP- Ri\::'.:" \"!:\ C.on·ea. _vktot·ino i\!onte!rc>, ;\u· 

nunc:aoo que em um rlos ~rccres da Cidade rel!ano Ra1·bosa . Puttv oi:~. ltodto., l·l-u.Hctsco 
do_ r:t~cire ;;emia. um homem do po•:o. com r:1- Alenc:t:>tro e Pedro Moacyl'. 
mt!Ja. c!J:truul!O úU o.ppel!i•l:l.tlo Jcnquim das neb:~rc ·~c .co:np:trecer com cnu~::~. parli· 
Cou•~s. . cipnda l~ Srs. C'oelho !.i~llO:t. E~~n~ ~lartin>, . 

Sente-se fel1lp01' Mhr-g::w os direitr.s :le um ":\ugusto:?-foot.eH('.gro.Artbut de Va.;cnnct>llos, 
poln·e h?roem, sem po~lt;ão ~ci:~l. sem im- Tor:·c:; Portng:1l. Pedro Flclr;:~~. Helvecio 
port:tnl"J_a. ).!onti', F: anl'i~co Gur;;el. Cunlm Limn. Sil\"ll 

.Jo~qUJm •!llSCou vcs ~stc\·c J:O!' muito tc;a :>o :\l;:riz .. :h:tten'Jb;·bntl..\rminio T:~ <rDres. :,\!ar
:P~'(SO, sujeitvajc1um, esjl:\:lC:~do quasi JÚi.- cioni!o Lin;:. 7.:ml:J, Oiony~io Cerqueira. 1-~la· . 
r1amcute . viCI de Ax-J.ujo. Hod~·:gues Lim:~. Tolenuno : 
T~dus estes n.tte:ntc.c.o~ foram denu:1cio.dcs I dos S:mtos, Torqu:ttG '!'.Io1·eiro,. Fon~e.:n. Por.,. 

aqUl. - telln., Pooce tle Leon . l"1·bano :\!at·conl!es. AI-. 
Ten~.o um juiz de direito 'coucedido hab~a.s-' nu:i\h Gomes, Landulpllo de ~1~g:~lh5t>s,Mon-

• COl"J?H$." rQspondou·lhe 2. ~cr·etaria. :polici:.t.l teiro •le B<\l'l'C•s, .João Penido. Al vaN B•)telllO. 
· .- · - q~o -e..; te homem níio esta v a pre~o- ' · Leonel Filho, Ocuviano de Bl'i to, Tbeotonio · 

Segunda vez ~ocerli•lo q' lir.~bcas,:col-p!ls, de. :t-rag=!,.l]•iiq?. _l\í;ttt.'\ ~lach:.l.do, ~!~n?el..f:t:!·-
~e:>pont!ero.rn (\>l0 -J~\ ~ta-v:·~ solto: ~ - . ~encio. s:rn5.ó ua.Ctihbà. P~t'tl.iSO ca.-çn.lc:mu, .. 

?c!as :1g01'tl. é que, por um ltabcas-corftlS do Í..indolpbo C:~ etano Carlos uns Ch~!!:ns.I.amar· 
Supremo . TribunaL ele Justi\a, (:Ste. pobre· tine, C~sta M:~h,,clo, Alfredo Elli~. Almeida 
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Nogu~ira. Casemiro da Rochn. Oomingues de I elo Thesollro . F~era.l. Dr . AJ·~hur Vieb·a, 
· Castro, Gllsta.vo Godo~·. :\foreira ria. SiiY:t, I Peixoto um am1o de lieenç~. L'Om ordenatlo· ·. 

PauliM Ca.rlo'>. Cincina.to Hr·a.ga., Lui.z Adol-~ revogadas o.~ d.isposiç0es em contrat·io. ' 
pbo. Cnl·acciolo. Almeida Torres e Ar•paricio . 
Mariense. E sem e:111sa. os Srs. Pereit'a tle 1 N. 130 A-!895 
LyrlL, Athnydc Junior. · Çleto Nunee. 1übe1·to 
Torres, .Pire$ Fer:reit·.t,Cupert\no de Siqueira.. o Congresso Nacional dec:.·eta: 
Domingos rle Moraes. Ft·ancisco de Ba.T!'OS. 
Costa .Junior, Vieira ue r.fút·:tes e Alberto Art. 1 -" E' <X>DcediJa a D . RO~:l llu Cunl!a 
Salles. e Silv:t, viU\·a c.!o tenente do e::xercito Al-

Siío $UCCl'SSivamente sem d!\hate a pp l'0\'3.- rrerl.o su,·a, IDOI'!O em dcf~a d:l. Re:mhlicu. 
dasasReda.cc~ tinues rlof5-projt:cto; ns. S:3 C. na to1n.1da uQ. ilha ~.!oc~tngttê.nodh 2i lle ue
dc IS!i3. 206 A. de !895, 21·~! B. de ltl95, f t.leze~bro de 1893, a })ensii.o ammal de 
210 .-\. de 1805 e lG C, de 1895, p[l.i:a serem l t :20C;;;IJliO . . __ 
envi::ulc:>;,; u.u Semvlo. . I Art. 2.• Rc"l'ogum-sc o.s Ülspoc•l<;llCS em 

E' . posto ~t v.otos e approvado o rt'queei-1 con~m·io · . . . 
wcntri do Sr. :Medeiros e · Albuquerql1e. pe- E posta. a votos e appro,·:~cl:~, t\ s~gumte 
dindo i:iformaçües . ao Poder Exccnti vo si emcn•io. da. C;tmn·:l. do;; Dep ut ;·~tio:.< ao · ~ro
entl·e os JWO{tr.yos etlese1·to1"<1$ que o Consu.lallo jecto do Senado n. 15~3 B, t!e. 1~9:;>. que re
He:>Jl<lOllo! está alist:tmlo ~ontra Ct\1m .. estão duz •~ t!·es m~zt!s o prazo estau•.t..lec:d_o_ uo ~
cidnd:ins que porJoi'{.;J. __ t,as. leis _do. Go~erno _ra~rl.l.pl?O ~U!<;O olo art. 3i~ da i~l ~ - .3o: de 26 
P!'ovi:;or-io e do· nrt. 07 da. Constitui~o. de J?-~~lrCi. de !StJ2._ p::.ra O:tl!!'à~<H? das ~_ncom
o ·Braúl considera nacioualis<tdos definitiva- p:l.tWl lHhtdcs. üt,ílntdàs · no l'el~\'!ilo :1.1·t1go. 
meJJtl'. -' · O :a·t. ~' sub;;tliua-se pelo segninte : 

· · · ·.E'_lltló~ jnlga.~'? o~ject.o de deliberação e . :'l:r:t. ~- · ·ti~n l'e'íogs.da n.lei n. :::3 . .i e S clC 
eU"\'!.:tt!o" .Co:mm~sao de · OL'Qlme~to o se- Jamn·o o.e lMD-2. · ·· · ·· · 
.guhtte · · . ,J~m. ~eguid:l. é ·~·])FroYa!lo ~:m S'• cliscu:::s;~Q . e 

enviado á . commi;;::;ão de RcJ.:tcr;::ío o· se-
Pl~OJECTO "'. 227 DF. 1 89~ .gulute 

.lh<to·;· i~n. tf Pôrler- & CCú!i.t:f) a · a~n·i;· tf·ii-1. ·c tt!; · 

dito tle 2:l;S4(}$ 'i(j(i S'l.ltl]lt!:·menl«•· 't 'l;C1"P.n. 
-EJ:e ;·c·icio.o; p_; ulo.\'- ]J! .. u·a occo,.,·t r t.!s · ,_r~~· 
Ji~·:cu;. 'l"': f.;j·a-,u l:"'l 'r:dtt. rla.s com. o .-;eJT :·ro 
~t!m·;: , rteila1·ia dt: Sc~a:a C~lh<o·iH<t (Z,o"ctii l t.: 
1803. . .. 

O .. Congt·esso ;\o.cion;J.l llecret"' 

PR.OJ!::C70 X. li53 .:\- DE 1895 

O Congresso Nu.cio~al (ie~l·el'l-
Art. 1. ·• Fic:t J'ednzi<!o a t~es mezes D· 

}Jrazo · e~t:tb.::!lrciclo !10 pa:·agr:tpl!O . . nni.co de 
J\:r~. 1 . '' E' .o Poder Bxecuti,:o ~úlol'ls.'llli• at·t . -30, 11n. 1ei n . . :·:5. o.l c. :!1} de janr !r··• de 

n. nbrn: um cred!to de :?l :840:':3G{i su11Pl·'· IS'l2. pm•n. durn.·:·ii;:. dns inc<,ln"P<~tibilidades 
menhr ;'1 V{'l'lJa - !·:xercicios Íi::t!n~- Jl:ll ~\ dcftnidas no ro?fer<do a rtigo. 
occnrrer ús- i.lespezas que for am Iiquií:J.ad;t.<: .. .'\rL · 2 . '\ · Fi~a r-cvo.!:atln o a r·t. 3 · dalel· 
com o $e:·Yiço quarente;Jario rlc Santa C-a- n . 28: de S ele ja.ueiro dt-. 1892. 
thariJ_l:l uurn.n_tc_o ·~n;:o d~ 1 8~3- nt:s term<•>; J A1·t. _ :3." l{e<ogum-se as üisJ.)~'Siçf>e~ em . 

. do ll.YJ~fl dn. rnm:strv l!O wte1•tor n. 2.t~l!:l, t::onr.:':\1'10-

.. de 2 ole otuubro r.io ·corr·onrl' aano. · I São succes~ivamen~·~ tosto:; ~\ , ... ú,s o ap-· . 
-.·\l'f. 2 . . " ReYogall1·se a, ... . t.lispos[c;üos em \· prrn-;Hios em .2" di>'ci.l~ .. "ao os sc,::uint<s ar-

contr:n-io. ~igos 110 proj~cto n. HJ ,:'1, éic 18()5 : 
S(da :~i·li:lsessões, 17 de odubro 1le 1~05.- ~ O. C•) l1,t!l"flSSi) Xacion::.lrcso1vo : . 

F:m.i!io !Jtmn .-F. Tolc,;t;no.-Paula Ra;HCii .·.! Ai· i.. i:• Fir:;L 0 gc.':erno :n:t<">"r isnJ.o a cou-
~io successi~?-m~n~ pos~cos a .-0t;o:" e :Íp~ j firma:• llC> pr:n11d1:o . pc<'to rio e:-:ot·cito toe~ a~ 

pro,·:~. .! o~. em Ctt~cUl'sao nn1c;t e l'nVlados ,l I as pr;H;~ Ci•IDlllJSSlonadas ue.,t c po~to ate-3 
Coill.Qll~sã.o de Reü:-.cção os seguinies - de novembro ole lt:95. ·_-. · 
. · · · · · Art. z.• Rcvog-am:se ;\S dispo;;ições em 

. · PROJECTOs contrario. . · · -
.. " ~. . . :·.:. ... -:i. ·- •· .. ~ . . 

..• . _ .... ,., .. .. .. N. _2JP._;~-~~?~~~.:,~<-:-· · o S.:r- .:V.icto:1·En.o .lUout.ei:ro ...:.. : 
O· congre·sso N~ídônar·.: ·resôh·c··: · .. ;·· · ..•. ()J~l~ ,·o.í:dçúX,i·eqúer-, ~dis1ie:is:\: •le)t:úir~tic1o:~ 
. . . . . . . . . . . . · . p!-:.I·a·:o projecto l!ntrar em 3~ .disc\is.,ü.o. •· ··· 

· ,,: :_.1\:rtlgo 'unico: E' .oPodcii'.:Execuú,o ·ai.1to"' . · cor.sultadi, : n.. . C3.m~ra.coucecle>a. dispensa;: 
. •. 1'lS01-C10 a concede1• :\0 olU~ir.l" ;:.dO:' .Contcndo~o .].1Cdiull". ·· . . _ .. . . . . . . . . . . . , . . 
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E' posto a votos e a.pproYado em discussão 

o seguinte 

PRO.J8CTO N. z-21 A DE 1895 

Do &naclo 

O Congrosso Na.cional resolve: 
Art . L. • E' concedida. t\ D. Cyrillo, Roclri

gues •ht Silva, viuvado Dr. Franci~co Ro
dríglJes d<~ !';ilva, lent.c da Facu'd~.de de 
:\feclicin(l. da Hahia c ciJ'urgiilo- mor debri
gada honorarin, a. pensilo (l!lnnal ele 2:000$, 
core~sponclente ú. metade do ot·denado que 
percepia como lente da refor·ipa tacnlclade. 

Art . 2.• l{(wogo.m-se il.S dispo$íçõss em 
con tra r i o . 

]c;' posto ;t VOtüS e approvado ~ · rn J • uis
cuss.:Lv o seguitlttl 

PJ>.O.TEC'fO 

N. 189 - 1895 

O C::mgresso N:tcíonal decJ•eta : 

Ar t. l." Fic;~m c!csde .i>~ Cl'eados: 
1". o esta1l n- mniol' do exercito; 
2". ;t i n t~ndenci[l. :~era l da guer1·a. 
O lll'imeiro, imnJ••diatamente subordinado 

ao Miu i~totio d::t <;u .,rr~ .. t.ol'it como chefe um 
mared 1nl ou genera l de divisiio. qun super· 
intenrl •·ri1. to1l"s os serviçns mllif;!l.r<'S q• :c? vi
!';em Pl'<·p>ttill" o cxen:!~o p <J.l'<l. a. gUCI'l'a., o 
estudo das qmstões I'el:!tiv~s ;\ dcfe'a do tet·· 
ritorio rb1 Republlca e todas as opel'ações roi· 
litares. 

A ~0gunda, soh u. c'!.irecçú(> 1le um general 
tlo qnadro Pífectivo, como i ntendent~ geral 
da. gnert·R, SPI'á enca.rr~gacta de rennil', con
scrva.r e <li~tribuir o nmterial do exercito 
neces;;ai·io á manutenção o movimento do 
mesmo em todas as suas operações . 

At•t. :~ . .. o e>:t<).• l~>-maior do excrcii.o se com
porá de um g.~bi nete e qnatro :;ecç.õcs, tendo 
em suas attribuiçôe!l: 

O gabinete 

correspondencia. despacho e expediente do 
chefe elo esh1do-maiol' do exercito, ot'dt>ns elo 
dia do exercito. 

As secçõe:> 

1." Estttdo est:ttistico e historico do exer
cito na.clonal e esb·angeil•o, ~specialmente os 
americanos e t udo quanto possa interessar a 
mobili::-ac;ão e conccntt•ação do exerci to; 

Org!l.nisação do paz e de guerra, rccru~a· 
mento e instruccã.o geral , the<•rica e pratica. 
t..'l.Ctica, grande tactica e estrategia; serv;ço 
do estado maior, mis~ões militares, clirecção 

(la. 1•evista mi litar, publicações. 

2." Estudos dos theatros provaveis de ope
raçõ~s 1te guerra, organisação de planos de 
campanha; rneios tle deiesa do pa.iz. prepara
ção :10$ gr:mdes exercicios e manobras; cam
pos de manobras, mobilisação, concentração; 
serviços ua l'etagu a.!·da. e dcl.s eto.pas. 

3." Organisacão da carta geral da Republica, 
mappM geographicc.~ e topographicos das 
fi'Oll t6iNLSj 

Levantamento;,: geodesicos e topographicos 
nas ·:>pcrações rnilital·es; plaL:o dil viaç .. :o ge
ral cl•~ - Ro_pnblica ~oh o ponto de vJst~. tnJltiar , 
estra,das em gem.l, linhns est.l\1i.egteas ;. 
eml)rcgo das via,s.ferreas no prep:J.ro e di
recçií.o dos traJ1sportes militares ; tel_egl'aphia 
c telephonia. militares; Cl'yp lograplna , sema
phoras, todo;,;; os systemas de signa.es , aeros
t;>.ção, pombo::;-correios ; 

4.• Codificação da le~~i slação mil itar, ru:lmi
nistro.çõ:o, economia. dis-cip!inl'l., justiça mi
litar, li ~nças, transforet;cias. organ isacão 
e puulie<~ção. do a,;manak, regiFtro rn ilitar do 
estado civil elos olflciaes, as~en tamen to dos 
aE>neraes ll oill.ciaes do est:tdo-ma.iot·, in rorma.
Çõe:; anmta.s <le todos os offid aes do exercito ; 
acquisiçã.o de livros, revista;; mili_tares e 
technicas que po~s;tm deseuvt>lver tt mstJ•uc
cão dos officiaes e pn'l.(:<1S do E::xerclto ; mo,te
l'ial e archivo do mesmo. 

A;·L, ;·;·'' O estadv-maíor <.lo exer-cil;) terá o 
>.:eguinte pessoal : 

UJH chefe, marechal r>u general de divisão, 
tendo o cur['o de estado· m;tior . 

Um ajudante de c.:1.mpo, otl'icia.i superior ou 
cn pittio do es ta.<lo-mtl.iOl' . 

Dotl:S ajudautes de or•lens, ci~pi lães tlo es
tado-maior ou subalternos, tendo o curso de 
est.wlo-mt\íor. 

Um sub-ch efe do ~st.a.do-maior do exercito, 
clleft- do gabinete, general de brigada ou co
ronel do esta•lo·maior . 

Um !ljud;\ nte <te orelens do sub-cltefe, quan
do general. 

Dous adj unctos. officiaes /superiores ou ca
pit.ães do e:stado·maior . 

Secçües 

Quatro chcres à.e secções, officiaes superiores 
do estado·maior. 

Doze adjunctos, officiaes do estado-ma.ior . 
Dez amanuenses. 
l;rn arclti vista, orrlcial elo estat1o-maior. 
Dous o.judantes, officiaes refol'ma.dos . 
Um porteiro, official reformado ou hono-

raJ'ÍO. 
Tres contínuos. ex-praç:~s do exel'cito. 
T1·es serventes, idern idem. 
lJm encarregado tlos pombos·cor reios. offi

cial reformado do exercito ou honorario. 
Ar t. 4 ' A Intendencia. Geral da. Guerra. 

se cornpor:i. de um gabinete e qua;tro secçoos, 
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aqncli,: i twumlli,1o da ~c·;r~õpOl!dencín.. ó:rc- ~lh:-:r·I~. !';g. (llmc_ :-:.te l·.~!l:t i!-<l•l?S. 1-e_· mio; 1.e_lc 
diCll.cl~ e de~paeho ~Ci'('.! <•v !UWlHlúnte C CSt;t.; : ID~IlU:i, 1.10US a:lólOS n·c <:JlCCtcn) i>eJ' I'i<;v J e f:· 

~ · .1·· da ac:w isi!;ão. con_~cn-nção, dis~rihui· : 1~11·';.', n~~,c po;;t~~r';'\ :tr~~ J'Cspe,~~-i'<.l.. . 
~ão. mc:~nsa(·:w do m:.ttCl'Hl.l do cxet-.::Lto, no J . A .... ·· . . w e!: ...... rJ, e-;t .. do-mat' 'l' do oxer
nué ti i<. rc.:pdco :.t pi·op:·\o;; U<Lcil)n:u~s do !.rini~ - , Ctto. ficn.. ITllmt>;l!at-n.:·l·:entc ~n:_,,Jd hJado T.o:;0 
t"',}rio d~\ Guc!·r;L ~ ser\-i ~;.) ,]e Jn.n.rt.!lt~L ~~qun.r·te- \ ~·· P 'fS~L~~ L lltJ e:o;t:::tdn:_m · ~J:)r . . o. Q1..: ~ t1 . :; :.~ r- sttL\ 

J"nl~ .. -,, .,,,.,ll.'<1 n'l'n"'l't·' ~""m'J·"n ·•r!to . ~~t·- , !tl<Lc:t-.::~o e nomeiJ.;·;:o uc mut:st:'>i ,, .. '' ''•aJ•r· 
V. \ .;; •• L. , • •Jivl..\1 " 1 u J ..... .oi. v J I..I.VU.l 1 UH o , ~..;..:; I .. • 1·. ~ '1 . ' , . · ,_., ::. '·"' 1 · (' • 

vk:o [ll'~t:ü (k> c:~ cr.: ito em oper;1.çües, ill LUIÜ - · [ :'P.r ;'. <. 1 ~•- l'l )UidO: :<eg'JJ:Go ";; ex!~~:lC[<l.S r!Ó 
U ... :.:-.. ~ (i')~ c1t··cl.(·i.:: c ou.r t·o' e~ ;· ·\ !'elcc; ~-n<."1"Ó:; :o-C~!·v! ~·o , pal;.t 1'l~n:l. l· n··.·a:.J. !10 \!s~·.do- ~, ....... ;e "' do 

...... "" ..... . ~.. - ~ .. - ·-. . .. ·- ~· .. .. ' .. . . .. ·-. ":\f"l!t" •: tJ e..:: r.,.. ,"o·--1n.-:- ., .... ] ' . .o u o • . .. " 

m.Htt:1t'\.'3 ; COül.l.G!8.l'l;.lS C l"('U\ OHLó.:S : ' I ' · · .. " 1 ) ' · ·-
1
· ' • .1. ' !j· o;{; ,) J ..... ~- ( l V8r'.~ :) ~. SI!:·;· iN·~.:.: 

a:.:-·. l~:-~ c.U ;:;triiJ~:ii,;.:ãn. do (ll'm:lmé:liO: cqnipn· \ d~ e.!t~:.rlo,· i!1 ''dOt' ~Cl'\·i : :tt:otütio.~ f~:n co:n ~.ni.s5tié 
n1cnto·. ~t:·:·E·a.mento, . co::·rertme. c.~nsntvs a 

1 
l~.' ;n~~~:.\~,' ~~;~ \"? ~?-~ c·:;t;.'.d~~- ~~: ~1iore.:.: rl. . .:; Pl'?· 

nu;:l! •.-l)'\ .;.: ~..·ar~;~ c r1c:»Scal' !.!~::. d.·:! tu•lo~ con- i Sll_.c :;.•-':. · .. .... l \, ._:p_lLb~ : e·1· r~ i\.~ t r:.; tro diJ. G~ierl':; .. 
\:unlo.:: JH"'üY~d\:Údar :-:-ohre ih,rda.rue:: Lo. :du:r ' na.s o; -~i\~~.'"_: ~s rlr:· gU!;!.,ra" ;)Hdr. ~(\r\·j :ti.:) po1· 
ies d'.: ~ou~ :.s do HH~stno; ' te:n p~) i!tdratf'r~n ~~<.ll..h,, :1 ,.iu!zo tl ::~~ r~~Tt'2C.t)vos 

t:. :1-. ·iA \' !\-l"'r~s: e ibrrn.gt;u:;:. i1-a.nsportes do chc!t;·s c rm~ jJ H~;)í>f..~s n1~hr.:: !.,·t;o.suo est:·~t~: !teil•v . 
.ffi'"':(:.,., i-• 1 .1() u-..-·u"c:t."'t ... ...,_..l l{;~ i f•lo f !'P'lÇ'l'_ (',~n$ a .!:!l7.0 : :o (.;.i)'\:~rll~J . . , " 
e ~~t~~i· ih;!·k·;~~~\..~!c:-~l~e~:~~~ : ... r'e~u~llii~L- ~l~··tl~~~ius ~ ! ·- .-\ iên~. '!os oillc_i~t:~. d_o cst.:tJ-: ':.1- ) llaio!~ 
~St~lLi ~r.i1.!0~ e c.!ü i.lli.lO que ~ntere~~C t) ~(· 1'\'iÇ:u TlO(~ül':tO ~ ·~· r·vn·_)t~ :;t•)aO ·.::ue ~c~ ·d() :;_.;: ~ · lC-nV~·iO!.' 
m:l~t\tr c a~ \._,ptt\t\:~:-!e~ th.~ ::;w . .!-rra,; d-.). c:xr~ ? ··.:: (o . '...:!.:.J.CI!!.~~ ~~ :) _c-o:·~~o •.l~ ~ngE:~1h3irns 

~1.: 4:·, da. ~n.w.!.\_la. en~ · c.Ie-pe~;ito de :tuL10 o n~a· !~lltt~. t··:' . est:v!o-rn:\:or de ;.:~:~~i!:l:!r ' :3. ~ t.'api· 
_ t~r : :"..l t1e :r.uc~·!•, ; ; rnnni\:Õt~_ c Jh l'dt ... Jneatv de ~-a~s r. s~~l.x~ l~er·~o~ . d~s_rn~m:.:~ . .:~rr·cg-:nl ~:·:tr: :!as, 
rc:~.:l' \·r;. ~ ·~.=;:H·ga g-eral ~~o - u1at~rial e:11 reser,n. );lOr· eU e pr~)~·!ostos c nCI ! H~:! ~:os -paio :-n.i::istrc 

·A.1·r.. 1) _:, .:\ In~en•~enci.~l. Get~at ·l a (T: .u~rra. terá .da ;;n~ r.t·:-t. · ·- . · · 
o })f~.::.:·~l~d ;ll~:\iXO: . . ~. ~~ : 0~ Ú~ ~~r~-L~~~(l:-i ~:L: OrdC:l ;'..'üCa ~~ ~~·'X,;.1~~it0 7 . . 

·,.!il :,_ n·.·.~~ .. -,1 •• ,l'.~e , , , l" . 1 . • · , -·•.Ju.l"1he t •O o_ t•,-!.ens c de n~:;;-oa. lil•.:nrnbem 
~ ...... ;_..: .... _;..._ cr~ .... , o nem ... g-~n __ l:_l_'<_l·t .. <...o · · · . .. 1 r · .1. · - :1 _0~ 0;1pltü.::s ~~ su Ju ... ternn .~, ~) :· er~ridi;:;; · - c~ · (zue .. 

qtwdro . eJf.:: ct!\~0 ' tl ve.rGnt o c.l~l~:~O . ÜP .. ·~s. .~_a.d.o ·rn?..i.or .. O~l a~J .inenO.~-- : 
DV~1~ - .. a.Jutl:uH.,:Js ·de- .::arn ~··o . :'ubn.!t.9l~n:.:~s - ·c! e · Uf: su:.,.:arma.. .. 

,!· ··~'1~C ill': ·~~irnent<..vlo . · !) • ... - ~ :-~:" 0:.' ca.pitlc:.:~ de ti :.~e t~n.t1~~ . uSte n.rti!!i) 
s:j · p0cleri\0 d~20lTIM!J.htU' fune<::ip$ : ri~ rst<ÚfÓ-
111 ~\i(n' : tlpC~s - · ÍC!l<i1n : áuH:) - t'tl1710:'5 do ~H'cctivo 
SU!"Yi~.; de fil~L·~, a e3.~D IK~~:J) , 1!;,~ :~rnl il t e-

CO· ~p~·t~ ti V:), . . . . 

§ ._;,c Os u;ne~t ces. qUI' · -pO!' f-.1~··:~ l1~" t:l. le\ 
d_e cr:;.~- f1c.'i.:·~rn adt1iUo:: ao e~t::.!:o.:..;;: :1 ~roi· .. ~erã.-:J dl$

t U.\t.lide~ 1X'to (;}J(tfe t.IO t:~lutlO..nu~.i(IL• do exeT· 
cit•.), .:om'' jul&aL' cvan:niente pelo.; ~:·viço:e: 

r;n1 (:!K~!h~ cnr·o"Jel ~o corp,:, e~p~~;; i :"lt. 
Dou~ (ltljutlcto~. · oHidae.~ supct· iorc.-~ ou 

t'it.lc:-5 tl '.; t~ül•po~ e~v·~~ia.e;o: .. 
(jm 1'i.<.:a l t1e i llu:nin:tc.~i.o, o:ltc:;\l 

nbc:iros. 

~~ ~~i!Ü•i) <:l1~ f ri:. de SCC~'.ÜeS . 
•J:;at r;> 1 · · ~ n!lieine:o::. . · 
\I W.\ H'·J :!'' '" ditos . 
Xüic· ·:t.m:~nuen;;e;, . 
r;m :;,;n·feirü. 
Tt·e-.. " cnnr.in w"s ~· 

de ~~~~·:?~X'::.~!~;-~~---~ ~ p~ • . -~ i .. _ . _ 
A • .. . , . '- '' --~'''lu~n cc ........ cc " •1rc::\n\-;arac 

do e:;~a·h!·m~dnl· (~o e~\:c!·ê~t-l ) e do. iutcnücnCia 
r Get"•11 da. Güe1·r~, fi.ea:Jl ·~!~·ea·.!:-ts :~s ,l it"~~.~~õcs 
gc·~'n.(;:-;. ·,lc eug,::nilal·ia. --- .-1(· :n.\ti lhariit -c d& 
~n.aJ \:1 .. 

S L· A üh·ee~n:J ~tY-·~'-1 ~le ~.ngcn hrrrtn. · tr~r/;. 
uru ~ t1.-: JL LG tc_ c 1 :·~~..: .-:.:c.<\'(i'~:ii ~ tJ.q U1~lk ~!!tA.u·re:--

• • • . J gt\tlO d:J. L:úrr:!5p0lltk':11L:-~:~.~ úXp~·;.i) t~l1 1~C e tlC$tJU• : 
- I cho ,]:i_ •1it•ccçiio; e;;ta5 iH•:t!:nbhb,J: . • .. · I o. 1 . dos t!':~!.\1.lllos i:n.: ':isam o cmpre~~~ . 

A:·t .. (i," 0~ officí o,ç,: <lo actnal cor1X• (].e ck.s -vi:.v; i'el'l'C;).:;; ., telrg;::cphcs C · ielcphones·, · 
esta,lo-m:lim• lle I" cl:!;:~~' no~ ll<)~tns em fJ!!e e.-;!: rf·t.lrr,; ~m ~er:tL r.om1• ei'"rn~J;i:o de ~ue:•r:.>.; 
~c ;l.Ci!a:n . .,.te c;_tplt;to inclusl>·c, constituirii.o I materia l de engcnkt.ria; . . · 
o ~~ ~tuJ.lc•·maior, 1lca.rt-io a e lle :ldclido~ o:;: te· o. 2·', c\Q.,: obras em g·,:,:•aL ::1.0 que diz=res-
11eu_tes ~r:. csta.do·ni:>.iot tio_· l·• ·et:tsse,. a l.é ~u~ pdto .ú~ (i)r ti!icaç0c> e Clll!l·::cs roi_li t:trc~ . . 
cxt.\IJC .;::~o , ptH' promo\aQ,: \~C uccordo .::om :t le1 p.) J :ton·~ lros. :nrLC1tmils. tle '§"lWrn~ e c;.e:;;tru:· 
vl:;en te, S<mdo d (>~de j:i 'Prohibida:; :lS transfe- · ÇYc.s; t~·a1la1i:os· tle ·gu .,-:'!'a,.,de n.tuque e de!i~sa · 
rene i~ . tlc· tenente:-; . par.<. o me.>mo corpo , dos ponto:> fortificados. . ~- . .. _.. . _ .

. Arl . 7." .A:sY;;.gas de êapit5{~.;ú}o est.ado-' ' <l. ;)" oh rli recçilo technic; do;; e5b beleci-
~:~.io:·, - cxtinctOs os tenêr: í;~:.que.Ihe llcl.m . _Jn9J.lt-o:> __ mi_li_~re~ qe i!lS~l'l.lCÇ'Jo, ,ihcori~\ ~.nra
·~uU:ill.o~; 'só scrTi.ü'preen~üldtis; ·.,em~· l1rtüuiio t i c.,.· :de ·engenharia.; _ ookinisação ,: milifn.t•·:· 
ele ani iguidàde: ]JOl' ti:-"'uslerencia. de caplt;les triangulações do :ter;:itorio · ch Reepublica, . -: . 
. das al'lO.as de inJ(l.ntaria.; · ea Y<illaria . .-e :.~.r li ·· senr!o ·05 dados ob~id_os env_iados ao . est~do-;~ ·: ;.:.· .. 
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maio!' d<l e:l>:ctcito Jnl':\ org:misacão . tla cart·1 
{;Cl-:Lt, m11.ppas e pl:\.O~a..;· topograpl.üe:~s ; tudo 
que fvr concet"nente ;~.os officiaes do corpo ; 
~rch:Yo da dit'C~o. 

§ :!.• A dire~o gera.\ :le eogenhari:l. ter.\ o 
se~ulote pesson.l: . 

i.:m .lirector.ger-.Lr, genet·al de di ''iõií.o ou 
de brig.~·'"'· tendo o Cllr:;O de eugen btl.l'ia. 

Dous <\.ludantes de ordens, subattet·nos com 
o cu1·•o de cngeohari;J.. 

Oabi<~t:te 

U!ll chefe de g<tbinete, coronel de engenhei· 
l'OS. 

Dons :vljnnto.,. officiacs ':;:l:perioJ'es ou. capi-
i:les de engenheiros. • 

Sccr-iie$ 

Tres cbofes. co1·oneis ou ienentes-col·O!leis 
de engeo!1eiros. 

Nove adj:mtos. officines superior.-:s ou ca· 
pil.;ies de engenbeirvs. 

.Sete am:.\lluenses. 
Um o.rciJi,·ista. oillcial t•eformado do exer· 

cito ou hocoro.rio. 
Um porto?iro, idem idem. 
Dous con,inuos ex·pl".J(.:as, do e.'l:ercito. 

. Dous ~erventes, idem idem. 
§ a.• A dil"ecçii.o geral de artillla-c!a terá 

um gabinete e tres secções. ~aquelle encarre
gado da cort·espondoacla. expediente e despa· 
c.ho da direcçã.o ; e;;~ incumbidas: • 

a 1• ih!. acquisiç,;io. a.dllp\ãO. modillcaçii.o, 
etc. , ô.o material de artiltmria. e de todo o 
armametllo nace>~<rio :w exet·aito. 

o.~· d!\ acquisição. adopçii.o. transrotmac:ão 
das muniçües d~ ;!Uel'l·a. direc.;-;to ~e~:bnic-a 
da.s Co.briCIJ.,; de polYot~. de ;mnas e de lU\UIÍ
çües: h~bvratorios "?Yrotecllllicos e ar:;ennes. 

a 3• tl:\ direcçiio technica dos e;taiJ~tedmen
tos de instruc\::io tl1eoril·a c pratic:ule at·tllila
l'Í:J.: fo))·t;tll!:i'~1.' c corpo; de ar til !1n.ri11.: as~enta
mento;:dos •)fficiaes •ioesr.:ll.lo-maiot· 1~ arma.: 
:.trclüvo (lt~ dlr~c~.il<l e r~spe-c~ivo ma.terial: 

~ ·1 . • A dirM<;:ã(J ;,:era! de :tt•Lilba.l'ia· <:om
::?01'-Se·ba do SI'::,!,(U in'te pe>.:So;tl : 

Um direttor geral, ~el\et·al ele di visão ou 
de bl'i_.ro.da. tendo o cu1·.:;o dv urtillm-ria. 

Douà ajudantes de ordens, subalterno~ ele 
artilharia.. 

Gabil1e1e 

Um chefe de :;abinete, coronel drJ estado
mo.tor c1e <ll'tílb;~ria.. 

Dous :vljunoo~. officines supe.·iore3 ou cnpi· 
tães do estado-maior de artilbaa.ia.. 

Sc_c-;oos 

Tré3 chefes. coroneis ou tenentes,coroneis 
do .esÇado-maior de ãrlillíaria.. ·- • · ~ 

Seis adjuntos officiaes superiore3 ou capi
tães do esttdo·mnior de nt·tilllo.t·i:l.. 

Sete a.manuenses. 
t'm JIOt·teiro. official reformado ou honora. 

rio elo e:terci tn. 
nous conLiuuos, e:t·praças do e:.tcreiLO. 
Trt>.s seJ·~entes idctD. idem. 
1:m ar cl1ivistu, olllcinlrdormado ou bono

t•;wio elo oxordto. 
§ 5." A dirocção gero.! cles,\ude SC' cotnpori~ 

de um ~auirum: e tres secçüe~. :l.CjU(•JICJ eocar
reorado tia cort·e~pondeueia do. di r. cção, ar
cltl vo, cxpedicn t(; e de~pacho ; esto.s lncum
bidas: 

a 1•. do )leS>oa.J medico,veterinario. enfer
meitos. pa.díolciros, empr•e:ta,dos ci\'i; cla. di
recçito. dir~cçi\o c ndminist•·nc;t'lo rl,l; lto:;;pi· 
taes e eorerm:n·ias. nr. P<\:1. e llt\ guerra.. 
lal>oratorio de b .• ctel'iologh\ e tnicro:;eopia. 
cllnica : 

a 2 • elo 'tue Aiz respeito ao de;'l<lsito c1o 
ma.te1·iul e ur.ensilios de s:l.ude, matet·ialllc 
•~~.'a.:;,.tlilt•, u-a.nspJrte e allmcmação~ 2 me_lo~ _ 
cu.-ati vos dos enfermos, nas c,pera~oes mili· 
m.res : 

a 3 •, do pessoo.l phnrmaceutieo, roro.eei
mentos c: fisc<t.lisnção ua.> ~.ro.,"'::s. medic:unen· 
ws. utcn::ilio:; e Tasilhame de pllar;nacia, 
direcção tecllni~ dos lallora.torios pharma· 
ccu~;icv:!. e das plunmaciM e deposico:o·de me
t.i!ctunent05 em tcmtlO de paz e cc ~erra. 

~ 5. • A direcçiío gero\ ter:i. o seguinte pes
soal : 

Um dircctor ~crd - o chefe do corpo de 
snude: 

Dous assistentes, medicos de 3• ou de 4' 
classe. 

Gal.ii;1ctc 

t'm cllerll de go.bine~;C, rn<!dico de I" cla...~e. 
Doas •vljunt.o;,. mcrlicos de ~·· ou de 4" 

Cla.i;::;G • 

Um cucre dn. 1" SeCI)ÜO, medico de I• el:1:35C 
n. 1. 

us.n cllefe da. 2' . medico do 1 • ou 2" eta..ose. 
Dous u.djuutos. medico• d.e S• ou 4." ck\.Sse. 
Um chefe da 3• sc~àú. pharmac:eutico de 

t• classe. 
Um a.dj unto, ph:~.rmo.ocutico do 3" ou 4• 

cla.sse. 
Tres l"• escriptura.l'ios, cmprcg-.Ldos eivis. 
Trcs z•· ditos, Jd~o:m, idem. 
Tres 3•; ditOs. i:l~rn. idem. 
Um porteiro, ~x-praç:.. d:t secçã.o lle eniet•-· 

melros. 
Dous continuos. idem. i~e1n. 
Art. 10. O corpo de engenlteir03 militares, 

o ~stndO:-.m:tlor de- nrtllltari:~.-o o corpo de _ 
saude-fiearão subol·tlín:~.<lo~. o primeiro ;o di-
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)'cctor .geral de CUfi'eUb11.l'ia; o segundo n.o de I ajud:mte e quartel-mestre generae.s, e a Í!l
ortil1V.Ll'Í3. e o terceil'o o.o tlirec~or geral de tendenci<L de ~uerra; pa~and.OO! serYíços que 
saude, - sendo o pessoald1stnbmdo,sob pro- lbes competem para as repart tÇ(les 0ra crea
JlO:<~\ dos 1·espectivos chefes e.nomeação do das, de>"e"!do o pessoal: 11ão apl'o.veita~1o no 
~Iintstro da. Guerra, p~los ser·v1ços que llte ed,ado ma.10r do exe1•clto ou nas dtrecçoes ge
coropetirem. . . raes, ser. distribuído pela intendencia geral 

Art. 11. Ao cbefe do estado-maior do cxcr- da guerra. 
cito, ao intendente gera.! da gUétl'a e aos § 1". Os officiacs do exercito no desempe
ehefesdas<lirecçúes_com}Jetem a iniciativa e nl!o de sen·iços de est.'<do-maior do exercito 
re:;ponsabilidade n:t Llirecçãn f1o respectivo e n:1s direcções e5er•iços respe.ctivos, conti
~erviço.. nuat·ã.o n. purceber· as mesmas v:1ntr.\gens que 

Art. 12. Os officiaes de artilharia 'ervirão ora teem. 
iudi~t.inctammte no estado-maior da arma § 2° .. O observatorio a~tronomico passar;i. 
~u ;~.rregimentados, ficando de nenlmm effeito par~ o Minist~rio do Lnterior. 
o art. G" e ;;eus paragrapbos, da lei n. 39 A, 
de 30 dejancíro de 1892. 

.Art. 13. Os cargos de amanmns&.no estado
DISPOSIÇÕES T~A:"SlTORIAS 

moim· do.exercito. nas direcções geracs de. Art. 1". Fíca m"nt.ida a divisão do terri
engen1úria e artilllarh set'ão exercido;; por tOrio d<t Republi~;L ern districtos militares, a 
alfere;:. e Z"teuentes que excederem do;; l'e· hierarehia milir.n.r, acumposiçtio dos qu;ulros 
specti>os quadros, passando a. ser occupa.dos do pessoal '10 exerdto, ;\Gé fin~l decret<\Çâ.o 
por prn<;as do exercito .Logo que todos n.quelles da rcorguuisadi.o do exercito. 
seja.m classificados. · At·t. 2". A Capititl Feden:.l, os estados de 

A' t .. 14 ~- O govemo . fãrá:·a regulamenta- S. Paul6,1viiil.o.sGeraes, Goyái e Riõ dê Ja~ 
çiio dos -sorviços ora crQ<tdos. preCISando neiro constituir;\() o 4" (tistricto milil;;.tr, com 
quanto possível a natureza de catla ua1 e bem sede nest;õ C<lpita.l~ ·· · · 
assi:n a.s fnncções do. ~éu p~s,;oal, tantó na 
paz como nn. guerra. · ... • · 

Em Cil~O de guerra, uma parte do pcs:soo.l 
·com os ·seus chefes; iorma.ndO o quartel gene~ 
ral do exer·cito em operações, eom ·o seu 
estado,.,niaior general, su;ts dil·~Ções e inten-

. (\enc:i<\ ger·id. · segue cOm o comn~o.nd::wte cni 
ch~ree outr·aficajunto MMinistro ela Guerr:t 
para :t:>segur11r sob suas ordens a boa marcha. 
do ~ervico cent1·;:tl. 

O ~r .. Gabriel !!§rug::úlo...;_ &c!a 
~1·dem) reqnerdi~pensa. do interstício mtl":t. o. 
projecto, entl'ar.em 2i' discusslio ··~ • ........ . 
·. Consultada, a C.\ma.ra concede a dispenso. 
pedida: ·.... ' .. · ··. . . ... · .. 

E' posto il ·votos e a11pron.do em 1" discus-
são o seguinte · · · 

PROJECTO N. 193 DE 1895 
Parn.grO.pl\1> uuico. Tambem, :providen-

ci:tt•:'t soure :1 admlnistmção <l dl!·ec~·ão das O Congresso Nacional-' decreta. : ·' 
e.;;culas e cr..tle;.:io milit(l.J'. :1.rsennes de guerra, Art. 1" .. Fica o Podet• Executivo autoris:t-
lahur;ttorios pyrotecllínico~. lltbricas de ar- do a reformar. os esw,tuLos da Escola Pol:r- · 
mns (1 de polw1~t .. : in validos (h p:ttria. ; re- teclmiC:ido Rio de .ia.neii·o, de a.ccor·do com o 
form:t da. ,t'l:rl't•~ri:t da. gnerr:1. e da cootado.. pl'ojecto formulado p~lu. respectiva congre:F~
lia gera! 1.h guerra. s npprimindo o que jul,.... .;,il:o em ll de maio do col'l'ente anno, com a.s 
gur ''ünvcnieote, propon\lo tlldO o que. Ji.lr seguintes r,·striéções :-Aos ' •~rts. :30 e 31,. 
neces~a.rio :w exercito, pa.ra. q uc e; te possa accrescente-se: · Da.['i · ig.ualmellle direito à 
bem desempanllar .a. sua mi~são constitucio- mtttricula. e certiJic:.Ldo de approvaç·ii.o em e:.:-
na.L e111 qttalqu~r emergencü1.. ame de madureza. 

Art.15 •. · Organisado o. <:::>tado"-ma.ior uo Ü(l.rt~ 105 se;·:~ modifictvla na sentido de 
exercito. este· immcdüú~mente formula.r:í. o ampliar-se, de uin, a dons mezes, o pmzo· 

·plano g0ral de defesa da R~ publica, de dis- ent1'e o encerramento d<JS i nscripç<Jes, em 
trihiçiio e co!Iocação das tropas, dtt h1erar· confor·midade com o art. M do ciJdigo appro
cb.h·mititar, (ta .. compa.si~o tlos quadros do vado pelo decreto n. 230, de 7 de dezembro 
P~~oo.l .do exercito, o qual, presente ao de l S94. . · 
Go,·erno, será por este submettido i~ conside· Art. 2". Fic:t o governo au-tor ~saclo igual· 
r~ç:ão d.o Congresso N:1~ional,_ napt·~xiruo. ses- mente a nomem• effectiYos,. inde]?endente. de 
~t~o lcgisla.tiYa ordinan<t·, p:tro. :;;crvll" de base con()rirso, ilos tet·mos ao c artigo 318 ·do de· 
a co1upleta execu~ão· dô n. 18 do a.rt. 34- da ereto n. l.lõ9, de .:r de .<lezemb~'o d e. 1892. os 
C011stituiçã.o Fedi:rill. . . . lentes substituto~ que n:neferída Escola. ex-

l\l'L · 16~ "F"ica.m ·supprimidas·- a com- ercem. iaterina:m~nte o magisterio !la · mais 
missão teCll!ÜCâ militar COil:SU[t'!VU., OS CO fi-: de dez 3.UUOS. sem interrup~O a.JgUm:t .. 

; lUiêl.!U.los ' ·de· (l()rpos{e:liJecia.es;· a d!rectoria .. A1:t. 3• . . Re'V'Og<~.ll1"-:Se"-as · disposiçiles em: ...... . 
~eml 'de 'óbl·O:s . militares, as l~epartlcões de' contrario. . . 



I P~ojccl.o ''" 
~ I . 

f 
I 

.. 
'· . 

TJ'l'ULO I 

CAI'I'I' lJLO I 
! .. . .. 

llOS Cfllt<OI! 

,\t•t. 1.• ,A Escoln. 1-'ol~·lor,hnit~a s~ r:lllllJÍC\I'Ú oln lllll C\III'Sil rpwnl 
o •,los so~;nmtos • CUI'sos cspo::ines: 

1
1 

n' Cu1·::o tio ongon h:n•i:< ci ri I. 
'2?;•, Our;;o do ongonh~t·ia dú n1 i na~. 
a-.: ~ CUI·~o de ongeniHH'Ífl iluln:; IJ•ia I. 
'1tu Cur·so do cugcnhnt·in. Jll l!t.:an ica .. 
5. 0 GIII'SO do Cllt[l]llhili'Ín H~l\111tllllic\l. 
Üí? CSI.IltlOS tiOS Clii'SOS 1-(Cl'al o ll3(lC!CÍ:IoH ~on':Í •' ~~ ~~illl rlisiJ•j .• 

IJnidos: . v . ,. 
,. 

Cw·so Gcrnl .. 
i 

'o!. 

J• Cmlclm.- GcomctJ•ia llll:llytica. Cl'lculo oliii"OI'Oncial o 
inlogral. 

~ft Cndoim- Gcomotrin oiCS<:riplim. 
~~ Catlcim -l'hysica cxpcJ·imental. ~lolcornlo~ia. 
A:úln. - no~nho gcomch·ioo. llo·Jon hu d,, ngu:\olns o sun 

npplicn~1o ás somb1'ns. 
• o 

2• 1\11110 

,. .. '• . tr. Cnoloirn - Cnlcnlo das vnt•iM;ihR, i\!lloomi••n t•nl'ionnl. 
2-' 1Cndoirn ...., 1'o\)ogrnphia. l.ngisln~:io olc lowt•us. 
: ·!f· .. 

:l• G:ulc•it•n - Ghimic.'l gl!r :'ll, Chimim inu•·t~l llÍ•'a. l' tW!"l!S(\S 
:;t:a•:t(>":-4; •In ' 'n aly:o:o chhuica. 

,\nl:l- fll~-:cniJo IIIJIIIJ{I'IIJlhiNl . 

:;• nnnn 

I!\ C:tltl..;iJ·a - 'J't·iM"UOtuot rin. C!i iJh t)t'i•:.·t . A~l r·unonJi,"\ lh ouJ' i,."'l 
n Jll'n Lir••. fir·odqsí:l. 

~·' U:JtiiJil';; - ,\ !í!C~IIIiCa a JlfllÍC:IIl l :is I:!:ICiiÍII:I~: CÍI!OIÍl:\f.Íl~J 
cl •l.rwuuk.t apJolio~nrlas. 

H·• U.otlnim - .\I i JI•'J';\ lo;.(ill 11 :roolo;: ia • 
Aula - I lo':;OII ll() tln r:al'i :\S wioolesícas () elo lllCI':\1\Í~IIH'I..; . 

I" auno 

t• Cncloil•:\- l·:!;luclo ol o~ 11Hilrll'Í:H11! olrl ~nllslJ•ue.ç.'io. 'l'!lclo
nologi:t rl:1:; Jri'OIIsSÕ!)S ololllcnl:t r·•~S. Ho;;j,, Jonoin elos Jllalc!J'inr::J , 
J•:stnhilitl:ulr> rins cnm;L•·nec;õt:s . GraJ1h0-51aLica. 

~·· UtcloiJ':t- IJ_rclt·aulica: litplitlo:; c· ;jtlxos. Al~astccí~ 
JllCIIlo d'n;l: llll· E.;;; n lo;;. ll ytlr•lnlinl "1>' kola. 

:1~ Cnduil'a- Gcomcll-ia d<'sCI'I Jtli\·a applic;ttla. 
,\nla- Tml.mlho.~ g mphicos d·: ttbn~l•l<:illl,•nLo cl'n~nn, u~

gotos o hy•h•a uli~n. ogJ•icoln . 

t• CavJoirn- Estradrts .ro fllJ'ro c do a·oc.lnl{clll. Pontes o vin-
tlnclos. 

za Undeil'a - Nn I'C~I~ão in I Cl'ÍOl'. I 'Ol'lO!I !lo llll\1', i'h;U'ÔC.), 
:ta Cmloit•a - J·!C•' Il•llni:t polilicn o finanças . 
Anht- 'l'r~IJ\\Jhoo ;,"1'1\l,'hic tl;S •lo 0.'\ll'.llli\:!1 p tllllCS o cOII:Sit'\IC

çÕOS h.vd•·anht·ns . 

tu. (,,,cloim - Archilct:tm ·11. ll,r;! iono tl n.-; • ·•liflci•t~. flnncn
nwnln ol:1;; citlaclns. 



lllt'Gil · lius(~tolid;, tlm; 1\11\lOl' iiiN!. l':,.t aUII•h\11•> \111 0> cr.n ;,b'ucÇ~o;;: . 
Ül';tph n- sl ntlcn • . · . 

~"\ C:~lieim- A' 2" tio 1• nnnn do nn r::cnhnria cid l: H\' ~!'illl li •~ ll: 
;iqn,itlos o. gur.oH • Alms lü,•il•ten l•l ,r:,;;un. E.-;g. •to::;. t'l ~· dl'aulica 
:>gt· tcoln , · .. · . . ·. . .. · ·' ·· 

·' 

~" . Cndoit•n. .....!;'.Citimlcl\. or·g-a!lien . 
t\u ln. - A nnln do 1" nnno do cu~;.•nh :will oil'il: Tt·a ba lhM 

1
,. g1·aphico> · do ·a~astcclmonto d':ig,ií1, · esgotos o hy,lt•;iulica· 
.. ag t•tco h.t .. .- · · 

: '; ~ i :-.-: • • ." : I : ' 

:· · OY ·:•itHi() \lo Clll' i!O Jo ong-cmlmt•h ci Yi 1. 

:, :;;il:. ; : . ·.· . . ·. . 2• (111110 

I ~ :CtLioit•á ~ - l~xplot'IL':tto de inina~. 
·· ·. z•!;Cadeil~t :..:.. Gliímicn ann lvtlc.l. 
3~.i· Qatiuh'l\ -· A:~" ·o lo 2> ;ui no •lo ongonhnt'Í.\ Cid \ l~ :ono :uia : 

!· :·· ppqt:icn: e· fin:• nQtl~. . . . . · 
Al.!la.:...... Tt·llb ditos g1rt.phlco~ ·1·olnli ro~ tt c(lelo:S gcolog-i.·os o à 

okpto~n<;ü.o .llo mim1~. · 

·I 

. ·. l" .. Cruloil'il - Phvsir.n lnthtsl t•inl. 
2•1'.C;uiúiJ'á __;A .2• do 2" anuo do cngcnhtwi;\ d<) mi!His : Chl· 

micn n.tlulyiic,l. 
3'' Cndei1·i~ - A ·3• do 2" n llliO do ongcuh:u•in ehil ! · r~conomiso 

·[h•litic.o ·o rlnnnç"~ · 
· ,tüht --'- posoti hp in• lu, ll'iul. 

. ' 
·I 

'/.;'f -( . 3• 11 11110 

<.::, , • . í• Oat?o ll';i .:_ Cllimicu Jml m;tJ•inl. . . 
.· J·· :(b:ti!Gil'<l :- _i\IHtnlln••gia gor'nl o csp.wi:t l. . . 2' Çn(loh·;\ - t\2'' tlo :1" anuo tlo en~lln hni'Ífi civi l; ~lachlnns 
2~ · Cadei t'n - '•\ 2• do 3'' anno do ong•l llil!fl'i•l civ ll : . Machin:\~· ·molt•ii.r.s ·o O\Jot·nlt•i~.u ;:, pt•àeo•li•las do o~tn•lo dos u:olot·o,; e inil tts-

molr iws· o Ofl0t';Ltl·ir.c3, procc.rlitln::; do t~St!ulo do;; lllOtOI'O.:> ê in- t1 ias ntccnnictu cot'J'esponrlcnlcs. . · 
. '- dnstt1i:is ine.9;~,nic ts .::ot'I'08pmulontcs. .. .. · :J~ Cadoll'a - .;A ·3·• tio 3> únno d o engcuhnl'ia ci\'í l : Ll il'••ito Ctlll· 

:: 3) .Cmleil';\ '- A 3·• ~lo 3'• tlr>no tio Oll!j•mli~wfn civil : Oit•oi!o ;;t ilnc!ona l. Oil'ollo (ldmlni:;tt•a li\'O e c>-ln lisli~a c.Siltl :> tq)plicoçõc~ 
<i,Jnsli lttci r.nakl)ir·oi lo nolmínis lrali\•o o .o&lulblica o sna" a ppli- á engonh!tr·ia, :! · · 
.Cl.>r.õijs_ il: on~-rcnh_·ol'ia. . .· · .· AttiOL- Tmurt lhl:n · S'' '''Phicos ··~lnth·o;.; n Cn iJ•·ic;os ' o o.s~alJ;:Iccl -
. : i\Ul<L .,-- Tntha lhvs gmph;c:); COIICOI'Ihllll~s n f01'1103 ·o :~pp:li'O- llW)llc?S Íllrllt.SI,"ill.O:L 

·1 h o{ mel:! l h11·gico~, 

. :. ··;> ; ; ~ . 1_• (111110 

. : ' ~ : i . . . ; . ~i • . ·. . . . . . 

.. ,;·': 1~. Ç\\tleim ~ ,\ I" r.lo l• -nnno tlt) migonh:l l'ÍII llÍVil! l~tu. lo' tios 
·. tJÜ\l~i'iav.':l ' lt•) couünÍcção . ·'l'cchnología :· das fll;oll ssõ<is ólcm~ t\-

• : . ;• •. ! . • ! . - ' . : · • . : 
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j:l; 
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,', i 

i 

!lO nnno 

1s 0<1tleit-n. - :\ I• do 2• .1nuo tio ougonhnrln imluslri:~l : 
Pl\ysica tndusll•inl . 

2•.Cndoh-n- A 2• do 2• nuno uo ongouhnriu tio mlnns: Cltlmlcn 
nnnlytiça . 
· ~· .C:\tlcim - t\ i!" do 2n nnno tio úngonluuln. civil : Economh~ 
Jlolt ltcn o llnnnç•os. 

·Aula - Projcctos o conslt•uc~iio elo ot•giim tio m.,chinnt:. .... 
39 anno 

' I ~ Çndoim,- A I• tio 3" nnno clo ongonlull'ill do rninns: i\Iolnl 
!m·~l!\ gor·ul o ospccinl. 

!:!1 ' Ç~tt,leir•n.- A 2• <lo 3• nnno do cngcnlll\dt\ cll•íl ::Mnoltlnns 
motl1tzes o OJl!ll'illl'l::o~. pt'Occtlitlns tio oslmlo dos motot•os o in

llus~t·ln~ mccnnicns rot•t·ospondontos. 
• 3·! Ctt<1oi l'n -A :~> rln ~·> tlllUI'I '''' l"tl•,rl'nhnl•in l'h· ll • fl;,•l\ilro 
constj~ttcional. IJit•oito :\!lmi 11 isll•;~li v o o osln tistia11 o suns n ppl i
cnço~:s :\ on;-cnhnt•in. 

Aul;t - P1•ojoctos o consh•ttcçt1(l tlll nlllchlnl\ll mol rll'-OS o 
OllCI'O l l'ÍI:CS, 

I 

' ., 
E 
I• 

I 

1° nnno 

O Jo nnno tio cm·so de engcnh:ll'in industri:t I. 

2'> 1\1\110 

" I• Clltlci ra- Oololnicn. 
2 .. . Oudoit'i), - ZOolm•ia. 
3·' Cndeil'.l - A 3" do 20 anno tio ongonhnrin cidl : F..conomln 

pollllã'l c fl n·mçns. · 
Aulll - .ucscnho orgnnogt•nphlco. 

1' • 

j .: : · 3• nnno . . . 
•. , ~ ,Cndoil·o. - AQ'J•icnllm•u. l/.ol)ltlclm in. Votot'innt•ln. 

, ·' , .2~· Ç\)llcit:n, - A~2J• do 2• nnno •lo ongcnhtll'l:'l tio minai!: Chi· 
\ ~\\\a~ ,c;'-nl~ lylacn. . , · 

. 
I 

3 k Cndeira- A 3• elo 3• nnno do ongonh~1in civil : Oiroilo 
conslituclonnl. Oiroilo mhnin ísLI'O.llvo o oslnlfsticn o suns nppll
caçõos it ongonhnl'in. 
_AUla- 'rl"abnlhos gt'IIJlhlcos do m!l.chinos ngt•ieola.s o constrnc· 

çoos t•nrnos. 
:\l't. 2. • Os estudos serão dil'igidos pot• vinlo o se to lon tos 

caI hct!rnticos, !lO\' c 3Ubslilttlos c 11?\'0 pro(oS!>Qt'C5. 
.1\1'1. 3.• CMin Mdo!t·n soo•A t·o;;idu. t><u· um lonlo cnlho<.lrnlico. 

As cadcll'llS communs a tl!vct•sos Clli'.Sl1S csl)Ccinos sot•íla t•ogir.lns 
por nmmosmo Jonto oalhotlJ'ntico . 

.At•i; •I. • As cadeiras formai·iio ns seguinte~ !iCcçílos, hn YOÍHio 
pat•n cndn. secção um subslltulo: 

I 

Ja Socçiío: As I•• cndoÍI'IIS uos Jo o 2• nnuos o I• 2• tio ~I• n.nr1o. 
2" Socçào: As 2'·~ cncloi• ns dos 1• o 2• nnnos o l\ 1• do :-1• nnno. 
!+• Sont}i\0: A~ ::l;r~ nn.tfflil•nc.: tlnf.! lo. ?.n " Ho '"'''"'4, 

Curso etc 'BII!JCII/I((ricc Ctvi& 
I 

13 Soc('iío: As I"• cntloll•ns dos I• o 3• 111111os o n. 3• •lo 1o11nr1o. 
2' Socção: i\s 201 c1vJoh<lS tios 1° o 3• nnnos o n 1• do 2" nnno. 
3" Sccçiio: As 3•• Cl\\lOi\1\S tios 2° o s• :\111\0S C!\ 2• liO 2•nnno. 

Ctrrso ele ~II!JCIIharín lle Jl{i/1(13 

Unm sacçito: As I'• cMioit·ns dos z• o 3° unnos o n 2• do 2• nnno. 

Ct11·so rlc />;1/yenlt«l'iet /ll((rcscrfat 

Umn secção: As. I•• cadoil•ns dos 2• o 3•nuuos 011 3• elo I• nnno 

Um11 ScCÇõio: 1\s J••c.,tloit'nHios z·· o 3• nnnos o n 2• ao 2• nnno. 
Art. 5. 0 Os pmlo~sores so1\io t•sSillt dish•iiJuitlos: 
tJm para n nnlrt ;do I" nllno do cul':;o ~roml. 
lJHt JlfH'U l\ flllln! fl(l "2.• UlUlO do Ulfi'H('l ITOI"It l ~ 

,.... 
C> 
N 



. -~ : Uiu 'pn~·(a. fi 1\b IR. tiO :-J·-·;\11110 an c .... /4,.:. . [;~"• I'U 14 ' . ' o '\):Jl~ to Ofl~ \'0'1. ·<n,,, o o ~oC•·otar;o onlt•ogl\•'Í\ unln. cópin à_ coln- . ' 
UilljJ<H'n 11s nulns llo.;i I' o 2" :llliiOS rlrJ ongonhnt·in. civil. , 111 ~~uo _rln - JWoYn. tJJ•n tl CI\. · _ . 

·.: ,, llilljllll'(t.lllntln do ::1" t\11110 do cn'gonhnl'lil ci~·ll. ·l•.til ncto ·cón_lill\10, n.commi:;sii.o formnl:ti'Í~ns questrlcs rúln llvns 
. Ui o pnm ns ltnlas dos 2• o 3·• :1111ios ll•l ongcnhol'i:i da min•ls. -no ponto; _ :ns .qunos sm~i.o ns mesmus p:wa tortos os cnmlidatos. 

Um filll'll. ns nulns dos 2• o 3' <tiotlu·s tlr; tlii~CJ illt!W iit · iml t1.1lJ' iul' 1\rt. :s,o ·A riro~n. 1watic:~ Stl vorillcnt>fi. om uma ou milis s.;ss llos, 
.:. Uljl · pnt'll. ns nu lns dos 2• a 3·• q nnos t1o ongon.h:n•ia.: m ocnnicl\.;· .,., .i•!.iilo di~ comu\isstto (Jontt•o do limito dotot•minado no pt•o- · 

• : Um . P••m 11S auli1s tios z• . o · 3• tHIUOS <lo ougcnhlll'i:t ngt'O" gmmma._. cspecltlll q~1o a rosJ1Cito do modo pmtico do procedet~ 
uot~ich •. · ' · · . . ' . .. · · ·: fot• tlohLco,ngt'Of;'t_lçno .. orgillliStHio, dnndo-so dollü conllll!!imcuto 

· '· )\íí. 1.l'u)us oommuns 11. divot•sos Clll'S()S e3pcci0:cs sct;_ii:o t•cgir.lns nos 1utorcssados. , . . · . 
: . pot•jlín mesmo pt•ofossor. · · . . .· :. · : · ,\t'L O.• A in·ova pt·atica sct•ti. feita pelos calH.Iitlalos simnl- . 

: . :;: taiw~montó, JlrO\;illonciondo-sc !lo fórmn. quo os concur·r·onlo, · 
!.'> 'niio ten ham curri rlwnlcn{·tlo ontt·o si on com quom quor quo sojas· 
. ·;, ' CAPJTUI~Q 11 sondb•l lws,·poréill, lllCulfnda 11 consulta do livt•os e notl\5. 

· .. ,, ·, ArL 10. •rodos os documentos rllsul tnn lcs dos ta prova set•ão 
_•.· .' i~ .):RoVjlL~~ro. oos LOClALn:~ ' no nntu••) OOCI':NTI'C H ~1n•s AHXI- 110 nrtn rln. rmii'Agn t•nht·ir.~vlos pe!u. commlss~o e Jl'.!los candidatos 

":·::';:', · · J.tARI'.S • , .o, do'tli>is : do oxnmc feito pela commlssiio, lact•m.los c gunrdnd<S 
:r-· ·· un, sccreLn:l'iu,_ f!llm de S9t'om cxhíi.Jldos com o pat·ecer· da: nwsma 

. · ;·'. . • . · · .. , . • .. 1 11 .• comiiiissi'\o_no· neto do ju lgam~n to . _ 
: :. ,Alt. (): As proy.-.s. de COII~III."O l~lll(\ o pt ~enchttllOI\ o ll:s . ' ,\ pt:· n,. :A . Jll'Ífl'lOit·.~ {>1'0 \'(\: tio COilCUl'SO P!H'i\ fL Vl lgll tle ·pro- ' 
. , .. :'nga~ ,do isullstltulo set ilo.ns so., mntes. · , . : · .• . . . fes.>ot· sora a oxecuçilo tio óput•ns solH'o proiJLcmns do geomo~I'Ja 

.. : .'; J •;\·tlíoso e ~isser•tação ; 2". pt·ovo.. oscr-iptn; 3•, prelocl}ilo oral r i!escl'ipliyn. o S\~as in pplicações. 
· , "é; prqvii pl'!1llc'a . -._ , . _ ·. , · · : Sobt•o ns ciiltl'iÜ! pr·ovns de cor_1çurso sc•·fio obs<wvn•!rrs n~ 
. :.·· Ml\)ll'Ovns pai'IL pt•oenclumenh'., rlM! vnll·ns do protcssot• con~ ~ull.S.ntas pr•cscl'lpç!les qne pat'<t as • llcnUc~s do coucm·so a vaga 
·· .st:ü:ão de ; 1•, cxecuçiTodo épu t·ns o t•espoall\'(\ I'Chtlorlo; 2", pre- de lento substituto.. · · 

: ,lccçfto o•·nl; 3"', JWOva iwnlicn . . .· . : A t•t; 1 2~ Nn ot·g·nnisnçno dos llontos pJl'a n. pl'lm\lh\\ pt•ovn do 
· Srn%l ol>aorv:\llns Otls!m; Jll'nV!Hl ns· !'!''~"' '; P~":i'i •."! f~' !!'H"~ <'." .>!- eouotl\oso _it .v:1:;a de pt·oicssoJ·,, t'ol;pccti vu rüa ll:;nçíi.o o sou oncm•
ljig ti!i~las no codlgo anuexc no dcct•c to ti . ll5Q de.3 de dezembro .. t•nmcrifo sariío ol.Jsonndal> ns mosmns disposições quo pm·<t o cnso 
de 18~, n mni.s as sogninf.os, r1u~nt0 ú. pl'nY'1 prnli~" · . ~In pro:va._lll'IÍi icn . · 

· .- ,. ,,,_ . . -

Da )iYOI)(I· 7Jl'll l iCa 
; , . 

. : Ad."7.bNo segundo Llht Ll qpui!'óu"l'fu•'tt vnd rr.:u ll,il'·~u ·il,tt a 

. t~\) ll~.l·cgnçtto ntlm ~~~ trntnr d t\ provtt pt•ntic;l. . ~ 
· ,. 0~ , )çl)~Cli dn sccçao ~~ rjnc pertenCl!l' (\ \'aga, crg.\n lsnl':tO os 

,:jlOJitQs soiJre cada uina dns cndoit•as da sccç:1o, ,woccdondo-so a 
tal'.l'flS[ICi to do m<.ismo Jll()do , '!lm [ltu';\ os pontos das oul l'ns 

- I>I'OY:t~. : . . . . . . . . . ' . - ' 
:' Em -~gnídl\. n congrcguçfto elegem nmn- comm1ssao· do Ires 

· lente:sc:tthcol~ticos, incumiJidadu nscalistu• a \ll'O\'l\ , 
. .. : · S()r:io logo dOIJols admittldos os camlltlnlf\S n' timr ponto, o quB 
· sel'â}cllo polo.pl'lmeiro nl\ ordem llo iJJSCJ'ipçiio. Otlirectot'.lort't 

. ,1 . :. • • • ' • • 

;:: i. 

.tlt•~;•'licwcs elo ~nsino 

' ' 

; Al' li 13 . Os nri~iJini'a~ do on.~Jno Slio : os pt•aparotdoJ·es , . O$ 
COilStll'YatlOI'OS o os nuxillnt•as .de gabine te 0 11 do Jnbor.tlo1·io . 
.... Al'L, ]:L O oi11'/r0: de propll ~·adol' ser{\ [ll'O I'id~ modinuto co~
c.m'.~O; o · do nuxllhll' de ,gabmotc ou l nllOJ'<l tor·to por uome:t~'<IO 
liO <lii•i!c\Ol') sob ]lJ'OJlO.'iliL do lente Ua CatiOil'll. _ 

A 1•f : ·H). l)f:! cnn• lldnto~ it vng" elo pt•op:lt'aÜO\' doYot·~o mo~
tmt•-so app!•ovndm nos propnt•atorlos pam n nmlt·i<mla no J• anno 
do cu t·~o geral c pelo monos mt. ·matot'h\ rio onsino .dt~ cadci_t'r\ . 

. At•L : JG.-. 0 COllCill'líO consti\l'Í\- do lrcs \ll'OVIIS: CSCI'lptn, OI'\\ I 
do nrgll iç!lo o pt•atf~n. . · · 
. ' . . ' . 
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" Essns l)J'Ovns so1•iio J>ros t:uf:ts pomnto uma conuui~s.\o oxnmí- , 2.• Ocmorn1·-so no ~a.hino lo, ' " '"'''t\LCJ I'io ou nhSei'Vt\lOI'io o 
nn<lol't\1 comtiostn do lonlo <In. C>l<leil't\1 ou, no- on,;o elo vn191 OI\ lompo pt•oolso JliU'·' o <'.,bnl do;;ompemho dos 00\'viços n. sou cm•go .. 
illlfJUtlilllOil[O tloS[l' , do SIIUSLitnlo 011 elo Ulll elos lontf'S ela SCCc;ii· :;,o :\:)s[slit• ÍLS nulas lltooi'Ít~IS O lll':tliCttS, r•cal izando tl!l 

• 11. quo ~~ ctidcím. pcc•tcucol', 11 elo dons lonlos ci<Jifos peln. con- IIOnlqnslt•;tçOcs O~flllt'intoniM3 ddot'lninn( !\S [l<llo cath.ltlt•.tlico ou 
gl'ogaç;lo no tlin eto onccJTmncnlo das ln:JCJ'ipçõos . suhstiliJto. 

.. Se!ht·o ns insc•·i pçõ.~s soguh·-sn-IHl o'l mosmo woccsso. quo pat•n 1. • Dispot• flll!l.nlo I hos fll•• ,[ct.wmitttr.lo pnt•a ns in l'csli-
ns vngas •lo lnnlo sub.-;tiluto, 110 fJIIn lho:< fci1• ''I'Pi ic•o vol. gaçõi!S do oalhc<ll'n.tic.o ou s ttiJSiíluto, c c .xccullw O-'\ ll'od•nlhos 

At;l 17. Vol'illcaolns ns hahi lit•IQ<Jos dos C•lltdidn los no con· I"''Llicos rrno lhos fot•out doo;i,~;IHV.Io~, mesmo no (l9.1'i•ldo·•lo f9••i ns . 
cm:sl•, n commissiío ot•gnlliEal'lÍ. ifllfllllllittlnmnnlc o t•ospr.clivo lll'OO 5. 0 l~xot•cita I' eis a lnmno!lno mannjo dos a pp:n•ol h os o in ~l.t•n-

. gr·atiluta, d•JI!ignanclo os 11ins o hmo.:; 0111 qun tluvol'ãu ter· lo~at; lllOIIIo~, g11i1LI-n~ nm; lt•a.b:dhos pr•:~ ti .... :;. o<'guntlo as in~tr•twçõns 
.- ns 'pl·ov•.,~ . I!Cnc lo a Jn'imoit·n po51<:!'Í01' no terceiro rlia nlil clopois do catlu)(h'·tlico OlllHih>lilnlo o llsc~tlisal' o~ l r ;o ba lhos que os 
, tlo orw:wmmcnlo, o ns oult·as nuucn. nnlos do sognmlo dh'~> ulil alunlnos tivorom do oxccnlat·, po1· or·•lt.Jut tloJ5 lentos, no I'Ospeclivo 
dcp~?_iS cla preccdonlo . gnhinolo, I :o ho;•ntcn•io o u ol,soo·va lOJ·io. 

Al't. 18. f'll t'll cadn IIIIHt tln:~ pt'e>\'tiS 11 ce•Ul!lli~,iío ot•gnnis:ll'ft G. ·~ Y.ola.J' pelo tlcc io elo gn,l,inotc, lalJOJ'i\ lewio 011 olt~ol'vn-
, ctll sossão Jli'O)' Ín no dia, em que lcuhn <llht do sct• IH'osl:ula, nnu\ lol'io, IJem como pola con-;;cwv;~c;üo tlns inslt'llllle\nlo:;" llliiJi\l'<llhos, 
. lis!n do vint.ó' ponto!>, cfllO collocnri~ n'umn III'JHI pa.m !iOI'OIIl SOI\IIo ohl'igndos a snh:;lituit• os quo so i'liulilis<II'Om por nogli-
limdu~ t\ :;orlo pnlos collCill'l'onlt~~. goucia 011 OI'I'O do onldo. 

A1·t. IH. o s lmnlo:; p111'1L ns fli 'O v;t ;:; O>~ l'ipln. n prn.ti.m st:ol"iln os t\t'l. 2•J: O;; III'OtJ;ll'neloJ•os cw gnnisnl'fío em livi'O osponial t•uht•i-
1llCSii1os · ~·~u·n odos Catldida.tos; o da (11'0\'tl oral sOI'IÍ um 11am Mdo J10io rlimctor, rum t•olnc:io llc t01ln;; o~ oltjootns pol-tonconlos 
'w•ln; ,..'"" i<ln In • no gnl•in"'·"• ln.IJo t•rr!oJ'in 011 oi.>S!ll'''fl lorio, fl rc;risiJ'ttl'iio 0111 o11l ro 
. Nt\ pr·ovn ol'lll,_ n. conHnis~fío lnmbam potlol't't :t1·guir· em g ll iiOI':\- liv1'0 lnmbo!ll m hric:ulo paio dil·oclol', · o;; padidos, dccl:lf';HHio n 

·· hcl ~~t!os •lll nmtot_'nL tia cmloH'a . · •lnltt do l~lfltrlo, lhl onl.f•n da o t.l:t •ICSI:l\.l'gn . . 
Ar•t. 20. A cliU';tção d:1s rwovns, 0 ouh•~t;; condições n oi los . ,\r'L: 2rJ, O;; Jll'OJ1:11'1HIOI'OS tim1o, :~ l'<llaçiio dos Oh.f\lClO> filiO so 

rcfo•·'! nl é.~, ~CI'iio ctc t~:t·minnlhls de 0011 r,wmiclndo com 0 •Ji;;po;>Lu mniiii HI\I'OIIl, ~a nfiJ' ·sonta l':1o no '·"'"clol' a IIm •lo qno osto mando 
}lnt'•a o eonctli'SeJ á vo"'n do l·mlo suhsl.iluto, elat• a ••ospncl11•n do>C!:t l'ga. 

" i\1'1. 20. O;; con:il!l'l'tttfoi'OS rlcarn snjcllos ás obl'i~nçõos cons-
A'~.t. :.1-1. ,\ funr.('iio do pr·cp:writlol' ó vitnlicin, salt·o os Cn!ios lanlli's dos nl'ts . 2,J o 25 o uo que lho;; fck :lllplicstvol às do 

scgmnl<ls: 111·t. 23. 
I ,cl l' llltn. tiO Clllllfll'illlOillO doS dO\'CI'O> 1\. SCII Cfii'Jl'O, 011 011(1'1\ 

cil·ctimst:l ncia C):;pccial :o llcgnd·t p>!lo c .lthctlt•nlico ou Rubstilulo 
e tt(lt~7. in<Juol'ito julgada pl'ewwl:~ poli\ congr·r.g.tÇ!i.O, qno lovari~ 
O' lhe,! o ao conhaeirnanto do Oovot•no pot• inlor•mcdio do dir·cctor·. 

" 2.• Fnltus ui'iojustillond:os por moi:; •lo 30 tlins. 
A1·,L 22. So1•a con:;idot'IVIa som '.~r~oilo ~~ nomo;~ç;io do pr·cpn..: 

mdo\' t(no m\o onll'l\1' om oxo•·crcto doulr·o do I"' 11..0 do rlomi 
' IIIOZOS fi COiltnt• da tinta d:l llJOSillil 1101110:1Çi\(l1 SOII1 lllOti 1'0 jUSti
flcl\dO l\ juizo 1lo Oovol'ilo. 

I ,. 

Art. 23. t\e)S [H'OJJal'<\liOI'OS ÍIICII'IIUO: 
.. 1.:•. C<)mp:H'ecor• dial'i:1monto nnlos da ltcn'.\ dn~ nulns, nOm 
de cl)qtn t•, illlJttllulo ns do iOI'IIlinilçi>ns d•>S ICilt<'lS tlilt.hodrnlico n 
Stthslilllt•~, tU> lO 1111\llllO IÔ!' , IHJil.:lõS'II'iO ptll'il a~ ciOIIlOIISII'ilQÕilS, 
lt·u.hu llh"•.tt o nxut·uhBUA lJI'l\ t u .:r.).-t. 

TITULO Ir' 

DO Rli:Gt.\1 P.N J•:SCOI,:\ R 

Ct\PITIJLO I 

DO MINO I.•:Cl'l\'0 B DAS INSCIUPÇ()IM 

A1·L. 27. o nnt!o'toctivo. •la. l~sr.olu. Polrt•)Chnic'' so cont!ll'fl. do 
I dll i tlll'ila 3 1 elo :llii\I'ÇO do :tllltOS•J!;IIÍIIIÓ. A tthtll'llll'l\ <In> C::U l':illS ' 
r.11•-s'o-hoL llO ;cli:t I 110 llbl'il I) O OIICOI'I'!lliiUIJ(O 110 dia 1./ do 
tlUVIJ_Illln•n . . • 
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. 0 , ..... •.-;( ~UI L1> ~fo lotU/li1 Sc~·t·t dcstiu:tt.lo ~u'lS OXtÚtHhi> t.\XOI'êlcio~ 'I;C~.d-oh'"(tS , : f\\\li\:; 0\l ,cx.u\\.!Lclo~ ru-nth.:O:i1 !'5.<~rú. lni.-;~~~· o 1'C':3ol)C~:.l\vo 
' J)I'llfknS itl ·lilt·iji:>, SOfll. O c,;[;\.; ·coJJ!1ltlaS Clll t•c O CIJCCI' t'iliiiCillO .. l'!)f]ltCI'illll)ll[f>, <l ; 

ún~ OXtlll!Cii rh 1~ épac.t .o l t'es di .. •·s n ni•Js do começo dos da(. · l", ~>st' •l' "l'P!''?'"'I•.lo 01~1 lodu.-; W i ma le,•ia!J do nnno :wleri<.lJ', 
2·' ó1•oc.1. : · . · · . mclus1 I'O oxor·cJcros IJt'ili wo;;; 

. ·Mt ; ?B. Pill':t. o.> cu :•sos.havel'fi inscl'iJl\'i'íO do matr•icnlns, 1lo . ·. 2°, ariresonta t• cem wcirncn lo ele hnt·m• pngo a taxn do 40$000. 
.. oli.\l lliO.> o tle CXQJ'cicios J>l'nlico.~ . i '.t•!. :13. ,\ lnx:\. do lll:lli•lcnht sr'1 ll:'t llh•olto a o~la no. nn no 
· · ' .,, ,,lpct ivo em qtto houver• 8ido pngn. 

~- ~ ·. 1.;,.; 1>i..crlc :- /Ja ittSCf"l~pção d..: . ~ifc~ll :ict(la 

··: : · Al't i(:2iJ.<,.\ l!lScl'i pr:ITo de matricultl càmeçtll'á 110 dlo. l do marv;o 
.!) .. hll~ li )in:u·/1 no clia scguinlo Úf!llOIIo em !JllO tlnaliznro11Í os 
OXfllllÓ~ da 2·' Opoca. · · 
· l•'óh\ ' desse t>J•nzo, só n c.mgr·ogtu;fio podoJ•á tlllllllllll' á ma ll'i
cula ó.-; catulttlnlo::; •JIIO allcgtu•cm_ tnotivo nttontlivol, untos, pot'óm, 
do llr.clll'l'Ídos !JU•trontn dias utci8. · 

,\J't.":!O. Pill'l~ SUJ'IIdlllilli•lo 1\ 11l'lll'icnla, 110 I" 0 11110 do CUI'SO 
· gor·al .ou orn qua lflllCI' cadeiN, aul o. .on nxcJ•cicio JWntlco !lo mos

... mo o.• \JJO, !iOI'ú noccss:wio l'C(JIJCI'·imc'nto no rlít•ccloa•, o ru·ovnl' ]•OI' 
tlocumonlos : · 

·.' )'', !e!' pÍtgo n taxa fio ,f().~0:)0 ; 
'2•, ';;· ir/entidndo de pessoa; . 
:l", li>» ~;i\lo var.~inado com llom'l'csult,Hlo í . 
.t•, adliii'-:>O "Jllll'>1vado nos .seguinte.> [li'Gprtl'i\ lvrio;;: Jlvl'tnguer. , 

· (mncoll, i ug lor. ou n llcmilo, l{otrg J'tlphia, ll lstot•in llllii'CI':i.'l l , ltis· 
to•;i;~ .o, corogt'(l[ll\\a do Bmzil, iuilhmetir.n, nl~e ht•a, geomoll·i:t, 
trfg;J'r'Jomctdn l'oclili ne~. algobr•n- SIIJIOI'ÍOl', physion o .chimiCll, 

. lli:.lrií•ht nn tllr;t( e cl<l~OllhO liuoar e olemon lat•. . , 
. ·.· ' .·1\l'l. ~ 31. '· A !1 11;wovaç:\o nas m:thll'ias de quo lr ~\t!l o lll' t.ig'O 

fiT~Iccedonte rlcvcr·l'l ser olJticht em ox.tnJB roito un lt~~ l l'ti<!Ç-'to Pu
bllcn. dtL .C<tllilnt ·l•'cdol';l}, ou om qu:tlltllot• ontr•o osl.niloiM irnonto 

. de !ctstyu~çfio ~ll!tOl'ÍOI' tlt\ 9aJlital, C'll dos l.Mttflo.s, cujos o:mmo:> 
SO,j !lO ·.):~lllt!OS Jl•H'ol,ll ma lt'Hltl la. li O ti Cllll'~<J~ SII ]11WJo l·tH ti:~ H. o pu
bliCIL, ' :com excopçfto do~ rio algebra, geomolda; tr·lg,lnonwf!'ia 

· t1c\c\iliutll\, . n lgobra \inpm:'Íül' o dcsúnho tíncat• · fl c lmllo nlar, quo 
·sut•lio Coitos 0111 cpmlqu,JI' lias E-;cn tas MililnJ·cs, llll ~ ~~colli Nnv:tl, 
·na. rio . Minas elo Ouro Pl'Oto, ou nn JH'VJil'lH 8iCOla Polyt•:Cilllic;t 

' junl·wionlo 00111 O~ ClX'~llltl\1 elas 1• O \!~ é}lnCll~, OI\ tl nahll611l0 Clll 
. . cpinlr]II!)J• Oll h 'O cstabelecimonto rlo.iiiStl'\ICÇiiCl Clll fJUO U\os fJX:UllOS 

)JO~s Lm·sot• cqnipal'•'dos aos (li'OCOI!onlo;;. •,• 
M·(. :,az. l Pm·a n m•LI'icuh~ em qnalqnot• ou~t\l anno tios 

cu,·so~~,~oml, on cilpociacs., e bcní 1\,;Sim om qunlrJner• do smis 

I! 
!l 

. i 
. : ! 

2" )Jtii'(C - lJ<t iiiSfl l'r'pçt1o de ell)ama.~ 

,\ l'L 3.1. J·i:n•o•;ú nn. · g~t,oln JJoJ.\:tcc:llnica tln!I.S êpocns tlo 
ox:wte,>: n l ' , a p:trtir• do toz•crúl'o dia posterior• ;to o11co r·z·anwnto 
cln~; "n lns; a 2-•, rt coutoça •· no dia I do mm·ço ;lo anno seguiu to, 
do~·ondo tot•miruu•, salvo cnsn tlo f•H',;n. mn.\01·, LluJ•anto osse llltJ?., 
: Ar• L. , H5. 1\ i n~CI'! p~1io par•;~ os ex:unes ~a J• ópoca se oll'e
cltrnt·á elo I a 20 riu on lnlll'o é a illscr•ipçiio pnr·,~ .os oxamc.> drt 
2• ópoe:~ tio I 11. 20'1l() frworoil·o tlrJ mwo so.!!uin!e, .nfí.o sendo 
1\hsolutamonlo jlOI'Illilll•l•l ilrS<H'ÍI""Io do cxnmo rum. tlas àpocas 
moncioll'tthls. · 
. . Ar t.·: 30 . AS inscdpçu·ls ll:tl'tl nli CX•IIllOS 1I11S 11\f\6 C}lOCf\S da~ 

\' t.: l'tlo ~e1• iulnlufci: rda!:! C.llll fJllill?.C din~ elo untooodencin pclt\ 
impl'orisn c j llll' n•libl(\-i ;,nJXMio.; no r.tlillc:i•l •la. Rsco ln. · 

... -,\t't. · 37. As pessoas fJ\le qní1.ormn in;;m•cvo,•-so par·a. oxnmo de 
qualcJ:t01~ nnno, cndc~ a ·. t, n nb~ ou ~X~l··~ ic i•~' p !"O U0,:,;,-JevoJ•J"\. 'l tlh·igi~~ 
r cque!'iuwnto no dlt·octot•, o sati~raw1• i1s seguint e;; cowliçõt>s: 
" 1.": 1-!all i lil.açno ·nn~ mnlcwin.s do :\llllO an lo1•im•, incl11sive oX•)r-

'Clcios tmll icos, ou fi·,lautlo-so tio I " anno do c:m·so gjjl';tl ou de 
cn dnlm, :tul tt on axot•cicio Jli'Olico dosso unn o, nppl'O \'açiío n o;; 
til•up:t~;t\IOI;ios ex.ig-ldo~ 1'<11'<\ ;1. mllll'ku l n. no mosn1o il.nno; 
: 2 .a l't'O\'n r· <t irlon thln t.lo d(l posson ; 
:::)•• 'l\11' pngo 11 iut p.oJ•It\IJCia rl r~ la xn , CJ11C sern. do 40$ pot• nnuo, 
Mdoit~• . nu h on oxer ·leio tn-atlco }~u·; ~ os 'lllil tivnrom pngo n do 
nmt!·icuhl, o r!t• 80$, :J! ili'll os qtio uno so lintn'Ol'iHil matt•icul:uic.l; 

•L" A r•rc:;c u ~:Jr nlics tru lo elo vnccinn. 
. ·A t•t.. 38. Os alii!Uno·,: ,já llltlll' icn hvlos om rp tOI<j ii<W nnao, c,vtdNr, 

atiln ou oxorcicio pi'ntico tlc nccoJ•rlo com o lll'l. :30, on o :u·t. a2, 
somonto soriirJ olll'ig;ldos, QllnJH!o I'Ofllllll'CNm o ex:1mc, no paga
túontn ti;~ tnx1~ tlc •10$, sonllo dispons:Hios llas onlms contlicõt!S . 

J\J't. 39 . A illS!ll'iÍlçiio JHn'll OXf\1110 1la llllJ:\ Cilrlüil'<l dó. dir•cilo 
á· dos OX!li'C.ieío;; IÍI'Il tieos COl'l'OS)lOilc fonto~. 
· 'AI't. 'lll1 . Nonh1tm examo do oxoJ'aícios 1lrnticos podoi'Ú. sor 
p1'iistnu~ sem pré1•i\i. a.pt)rOI'rfçfio na cadoit•n.. 
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Al'h •li, A inhnbililnçiío n'um:~. cndcirn no3 cxnmos dn 2" ópor.~. 
. ou I\ • mto JIL'CSt.'lçiTo t!o exnmo dn cmloít'l\ na mosmn óJ)(>C\l i lll

flOI'ln ll portln. dos oxorcicios prnticos ~~ olln Nlnlh·os. 
At·t. <12. O Jlllgamento dn taxn do oxnmo s<i di~ tli i'Ci lo n os lo 

na 9 JlOC:~ em CJIIO tíi'OJ' sido t•oqucri•.lo, qnnlf)UCL' r}llll scjn o 
ntoltvo nllcgn.do I'"'"' o conlt•twlo. 

,\t•t. 46. Havct•li em cadn. umn dns cndoíl'llil da t scoln. li('iío 
(ll'nl pelo lon lo calhcdJ'ntico r ospocU vo, nos dlns o llOt'IIS m;u•cn" 
tios no hol'IWio quo a cong1•cgnç'io nppl'OVI\l'i liçiio quo l!(ll'i~ l'igo
l'OSO.Illcnlo feito. scguur.lo o Jll'ogrammn. lnmbom npp•·ovado poln. 
COilf;l'<'gn\'áO. 

A l't. ·17. 0 proross<>l' do lt•n.lx\lhOil 8 1'1\l'hicoa rm•t\ lgun lononto 
us snns lições nos clins o hot•ns lliiii'Citt.los no ltot'<tl'io o uxceutnr•á o 
pt•ogt•ummo. n.pp••ovndo pola congt•cgltção, ndoptundo o mcthodo 

3·• JKit·l~- D u inseripçt1o tla cr~oJI'cicios J>l'ttlicos tio o.m~ino cpto mnio1' tlprovoit .. monto po~so. Lt•nzor nos nltuunos. 
, At•t. •IR. lln.vcw,\ tnmllnm pnt•n. os nlumnnR o soh n cl'it'llr.Qflo 
i tios l<?ntos cnlhcclhtlicos, segundo o ltOI'I\I'Io o os programmns 

At•t. •13. $.ão considct•ndos inscrlplos \lfH't\ os; Olo:Ol'ciclos tll'nlll!os n11111·ovnuos poln. congt•o~-taçilo, inslt•ucQilo \Wuli oCI. om totlo!l os 
do fJ\1\\IcJitct· nuno ou co.dcit·aos nlnmnos quo tlvorom Pllj{O a ma· lnhot'IILOI'ios o gnhiuoLcs do. cscolo., assim COlHO pl'llliCI\ do nslt•o
ll'icnlnncsso nuoo ou cndoh·11, mosn1o qna.nrlo nn. pr·lmo•m Apnr.a nomi~ 110 oJ;scl'r;;t.:;r:.:; <l:>trcnomico llopondonto ri:\ oscoln. 

·sejam; inhabilit~dos, ou deixem d9 lit7.0l' óu comp!cltll' o OX:'llllO Do rnosmo modo' hnv~rü , sob n. dlt'<lcção dos substitui?S, pot• 
110 nnpo ou cndo1rn. l\ quo so t•olut•ll•cm o::; oxo•·cwios pmllco:;. hltlicnl;iio elos cnthetl1·altcos, l'ccm·daçõos o mos, tlosenvol vunonlo 

A1·t.~ · •J.l. Fór!l desto caso só potlorll SOl' por·mltlillll rt _rroquon~ das uwtor:las dn.das'polo lento catlwdmtlco, ou cnt•sos com pio
cio'· <;!Jmo, ouvmtc, em qu:, ICJt!Ol' elos o~nralclos r.t•n lt~1!l, no~ ·"'""'"l'<J'\ \h(\~t·i· ·oi "" I''"" íl\o~ •·oktlivo~ à cndoi••n. 
o l~llll!lu::; quo o roquct•orom tlopots 1los ox:1mu.~ r h~ pr moll·o. ópoco, . Art. 49. 1\ inslt·ncção pt•nlicr. sot•á. foi la. com lnl Joson\'ol v i " 
o que ~onham npr~J·ovn~·no om todas as cn<loll'lll> do Jlnuo n111 odor. monto·, que todas as mollltl tiS, cntcntos, YOl'lllcnçoes, 1\lllllysu~, 

'mt~<niM, nl~nt·v~ r;•i<>", t•·~ \1<>\\\0S S ''nllhieos o (\IIO.OSI}UOI' onh·ns 
C,\l'I1'ULO 11 

... ~ : 

·' 
Arl. 45. Os nlumnos mntriculndos lot•ão dit•oilo' n. l't•oquonltu•, 

dcn ll•o do t•espcclivo nuoo lt•ctivo, to:los os h·niJallros cseoln
t•os OODC;Ol'tlonlcs às liçôos, insll·ucçiío prl\licn. tl11s cl\doh•"s• tt•o.
b.1.Jhos gmr1h icos (lus nulos o oxorcicios JH'll licos a qno t•oroa•lt·-:;o 
n mu t1·fcnln. •. 

S<o1·ti. pe••mitlldo · entl•otnnto no nlumno quo ussim o jli'OIIL'I\ ou 
quo não esl<'ju nas condições exigidas Jl<ll'n. u mnlrlculn., o tnmllom 
desdo quo· pngue tnxn igual á. CJn mntl'ieuln t~ qualquer· (lOsson 
oelt'1\llht\ n escola , rroqnonlln• como ouvinlo l'S lt•ttlJulhuli dn~ 
cndoít·ns o nulns, mediante t"'quor·imonto no dii'CClol', dontt•o do 
Jlt'tlSO rua rendo plll'it us matriculas o o !.O qunr'Cntn. dlns dopois dn 
tot•minhc;ilo dolle de nccot•<lo com o di~liOSlo no nt•t. 20, !ICIJ I•Io o 
Ollvinlo sujeito n. mosma disclplinn. dos nlurnnos rnnta•icnlndos • . 

l?ót~i.<lostes casos, niío scr·ll poJ•mlttldn. n posson nlgumn n. rt·e
q nonclll"noo ' l l'nha.l h og (lt•nllcos do c;u a.lf\IIOI' Cl\tloh·u. on no.'! ti'Cl
bl\l ,hp~:Urnphh:os dus nul ns. 

ollot•nçõos Slljaltl t·calitndas colll l'ogulnridntlo o do modo com
I' ato. TilOS tmbnlhos poder•ào olrcctunr-so fóm tlo gahlnoto ou 
ll\bOl't\.lorio, un. Cnpi tt~l L•'o..lct>t\1, sl o lento cnlhodJ'/l. lico julgm• 
noco.:sndc., .;, Oio:oilll r.:,,. ot~ll.ut'i.;aolo pJ IO 11ircclot• . 

1\1't. óO. Dos dias ffilll'Cildos no ltOl'llJ'IO pam n. lnsll'IICÇtio prn· 
tio:\ po1lot•ão sot• monsahnonte.c.losigmldos polo tonto cnt.hodrll.llco 
um ou tlons tlestinmlos oxclus1vnmento o. nollos rcnltuu·orn-~ 
n1•guiç<lcs· Ol'Ms, oxel'cicios cscri ptos ou graplllcos o concm·;;os 
sobro nssumpt.os lhcoricosou pr"t.lcos já ousinudos o ••olntivo!l á 
cndch·n. 

Os nlnmn<>s m~!t'i!:'u !n~los ou ouviu tos quo com)lll.I'OCOI'om fiCl\
t'Üo oiJ••igntlos t\ tomnt• poU'tc nos l'ofm•id os Ll·nlJnlltos oscolnt'OS, 
cabendo nos lentos cathctlrnticos o direito do <ll'guil·os o de oxigit• 
qnol' n aJI!'CSentnção dos oxcrciclos oSCI'ÍJilos.ou gt•aphlco~ o c:on
U\\t'$n;. l!ltOI' ~\ I'O:t(h;açito lio,; l\•;dJnJhoS vrntiCOS, IJOtn 1\S.'il lll O 00 
Jli'OolUtilll' no t•cspaclivo julgiUrJento. 

Ar·t. 51. Os profoSSOI'OS JWocctlol'lio do mespto motlo quanto 
on~ lrobnlhnll B'''l'{'lricns ornculn•los p<H' cntln. nlumuo du t'<t nto 
oanno. , 

A ri. 52. Cabo. no tonto ou Jli'OÍCSSOL' o direi lo do consldornr 
como t•anlizn1do o lt•nhnlho rtuo lho r.ompotir om (JtllliCJttOI' rllll. rio 
h<>••tu•lo, ''"a;~tl o dol:.::u· do far.ol -o dovlrlo ú fnltn do n.utll t m·lo. 
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.: .· iti· t, · n."'} . f"JI>i O:"CIUr tc:i'f Kor·iTo fll';;t;;(ln:-t poro (·:;ttfiJfJ•il p OI':tlllO . tllllU , th.) 1•ui0r0 O 1\l't, 50, tiOl"fiO JovatJ:lS Otll f'!OI\1:&. O,H 1\0l(\~ ol .. lh.h\S l\0~ 
, ;·COlllllliS~IiO do ll'OS /OlH ar; nornoaclos fldlo <lil•.,c:l.01·, tllL !Jtt:tl tiC\•m·n, lll0,5 1 ! :•o~ tl'll.lmlho:;.oSCvltii'CS j !lO dOs <lOIIIHil; nlttllli\OS tGl'-SG ·IH\ 
:.somil:m CJ,WJ fr}t• po~sll·c l , lilZCI' iml'lo o lento quo l.il•ú t•ogi·lo a nuicameuto em . con;;ltlcraçii.o 1ts pt·ovas datlas nos oxnm~s · 

· :•cadehn solii'!Ht_ qual vol':>nP o oxnmc. . . · . lluaos. · 
· .. Ai·J; 5:1,. o OXIIIHO do cadl\ : crnlail'll, úOnstarít do nmn PI'O\'t\ cs- . • A !'I.; 5S. : Concluída a (li'OV!L 01'111 dll OltlhL dia, o em neto COll u. 
_cri(J.tfl o d? _uma oml, l~am como IIns Jll'ovas pt•alicns qu~ r~•·om; nuo, ;\.com missão oxaminnüoratn•oco!lcJ•ú pot• escrulinlo sect•eto 
·pr-eci~as, lotlns ostns Stnlllltnnollmenlc com n. PI'O\'ll. osCt'l)Jin o n: a n111!i pr hiJOit•a. \'Otnção, pum (lccidit• si 0 ox;uniundo dG\'cril. 011 
or~ .p:· l'O. v_ -~ es~ri r;tn !.1(31'/t com in um_ pnt•n todos. os ulu .. nlllOS_' da moiilnn -rito ~!)r ;:tPP!'O\'Illlo. No rnso nillt'IIUlli V_? pt'Ot~adm·tl. lambem 1' ~ 1' 

. . o:>crntin to sect•eto n 11111a segunda votnçl\o, p(\l'll. indicar a Q\\1.\ll-
cruldt•a i "tt ornl set•it pr·ostada · pot'. lllJ'IIIfiS do qnnlt•o n, seis dndo_ihL appronJÇi1o, q11o set•i plnnn., si houvur unnnimidarlo th 
nlunwos; ·· . . . .votos, o .slmplas m~ hypotheso contt•nt·in. · 
·'· J\ii ' provns pmticas nlt'Snt'iio so!Jr·o n instrucc:iio prnticn. n.: filiO · · ·r 1. · · , . · 
so t•oliwo o nrt. 'J8. . .. ' . . Not~SO do lt-(lllt'OvnÇffo pienn, si qnni(JIIOl' dos" oxnm!nndol'OS, 

: __ . Todas·_ estas 1wovns ofroctunr-so-hão solll'e 11ootos tlcsignn<IOS -mclmo.o o · pt•osldcntc, o roqum•er, so Pl'occdort\ · nll\,la n nma 
pela sot·to uma ltol'o. nu tas <lo comcçnt· o oxnnw, pari\ a pt'0\'11.. torcoira ''otnçfio, o si uiutla o]Jti\'01' o OXllnlillnndo tola lidado elo 
o~crij•ta; ll duns ho r•ns pr11·n. n ot'ttl, e cousl~nlm; dn tal:tJllt\ ot·gn- osphct'MI I.Jt•t\nmis, tor·á a nota .;.... n-ppt·ovmlo coni dislincção, 

, ·nizml.a polo'loulo catlte1t•ntlco o <l!l(ll'O\'!Uln Jlcln congr•cgn~;l'lo. · ,\rt. 50. Os ox:unos do h•t1ballto~ gt•aphicos sot•ito pt•cslnrlos 
·. j\J'~. 55. o ·pt•a?.o mut•caclo pn1·n. 11 pt'O\'Il ose1•ipla niio cxccdct•á onl tur·mas de qtm.t ro 1\ oito alnmnos pot'tmto nmn.. oommlssão do 
de •tiioh:o horas, :;e111fo expt•essamonto. v<l'lndo aos oxnmiuandos trcs (H'ofossot•os, cltt qual far·it p~rtll, semrwo quo fl)t• possi vol, ou:~. 
(.iumúto.a lll'O \'ll, cornmunicnt··sa entro si, c salvo sondo pot•- nula , tomando pol' btlsc os m;ig-maos oxecutados po!os nlumnos 
·1\tiLtído pé lo Ion to !lrt e<u.Joit'•.L c com missão e.l:nlllitl!túot•n;' consu llat• !I J II'at~ lo o nnuo, 03 qtmes se ruo 'lfH'Oliou liulos !'~ commíssã.o ex-, 

. lh·roi 'ou notas. · nnlimu.lom Jlclo \'cspcctivo pl·orllsliOI' no neto do oxnmo e 
-· o- '1_1)1uiú1o quo infl'lngi t• csla dí:>()()Siçiío_ sor[1 cha.nuulo n. ot•ucm constnriío mais do uma M'gniçito oral ~obt•o ns ma tot•ins ensittU:.tas 

11ein.:cón1missüo. cxtuniuadol'a, c, no cnso do l'uincidonciu1 pot'll<ll'i\ na. nulo.. · · ( 
. -0 díi'cito do m·oslar cxnmo nessa ôpoca. . · Pttrn. os ll-hlnHin;; IJll" n iin l i>nh••m ,.ffdt"lnn,Jo !t•nhn lhos g t';J
: .J\o_"en_trogm•em n.s StlliS !li'Oyas os nlunmos nssignnl'ãa, [lOI'nnto pllico9 ll tn•nnte o f.litno, lt;wet•it, ;uHcs tio oxamc ol'nl, umn pt'ovn. 
·a conmu~stw cx:unuwdora, um lct•mo llcs-::e acro . gr<tt>hicacommum.- l'étd izn.<ltt"no tttinimo do :seis o no nutxlmo do 
.· .Ai'L 00. i\nrguição <lo cnda examinado!' na prova. ornl tln- dot.o sossões do l(ttalru hol'ns cndn.. uma, a j uizo dn. commissiio 
·rnrlt/ no inn.xl.mo, lt•i_ntn. minutos, osceptoso o Oxnmlnando ní'lo oxanilnttdol'a, solll'c ponto .sm·londo donfl'o os da tnbclln. orgn.
tiveJ' tomiulo par.te nos t•·n.hnllws ascolnro.~ a quo se roforo o nisn!lq pelo r~spoct;í1·o prolessoJ' o nppr·ovadt~ · peln.. congrc-
ürt. 501 em cuj0 cn~o o pra2.o nmxim~ do nl'guiofío para cada "'t•cno. · · : 

' o:mhiinntlot• serlt. :clovatlo a uma ltot•n. .: .· ·" Art". oo; Te1·miziados em qualqnot· cnllcit·a Oll nulntodos os 
· · o prcsi!lontc do neto tambom ·pocfor·tt argnlr, quando lho soja oxamos da mosttl/1. tnrmn, n commi~stío oxnminndoJ•n. dari~ o s·r·li.o 
ileccssnrio pat'o. hom njnlzttl' (las hi\l!lliltlçõc~ tlo oxnminando. !JliU Cl,\ lh t nhtmno morocCJ', soutlo pat•a diolincoão o gráo 10, pa r·1~ 

Ncsltt Jli'OY(t poderit n commissiío exn.minn.dol'n nr•guit• o oxnml- plonnmonto o g·r·á.o O a. 9, pnrn ~imple:mtculo o gtoáo I ~t 5, e 
nnn(lo nas genomlichttlas dll.. cndeim, ns qnacs sou o : nome 1le pttl'/1. iu hr\bilitndo o gt•âo O. 
11tirte:\·o.go. tl()Yatão -qit• consigna.tas em nni1c~o il taholla de pontos A ri :. Bl. Ne11hum alumuo sc1'i1 chlllllndo mais tla duns vu~<ls 
de que h•ntn o ltl'l . 5•1. " . pnro. til'tw o pon lo do e>;u mooJ'a l om qnalqnor cntloira ou nula. 
. A. tlt'guiçiio sobro ~~encr•nlíd ados d:t cadcir•a sm·:i. oiJI'igator•in rwma mesma época de oxamC3; si 1'nlt.tr á JH'O\'ll. oscriptll.. ou 

,; em ralaç!to aos o:mmluantlos que não toulmm tornado Jlnl'le nos its duas oham;u\as Jlarll. a. prova oral só pmlar1t sor-lho concctlillo 
trnhnlhos;escolarcs f:onslnnles do n•·t. 50. · o exumo 1m mcsmn.. ópoc[l , ju~tilicnndo llElr.tnto o dit•cc tor 
,_ Al~t, 57. No jnlgnmButo tios a.•wmcs 11nnos prostndos JlOios moliYo do molcstia JlrDV<t.tla, onvitla n. . conunissiio e:mnü
ultml~OS quo tivo•·om tomnllo pnrlo nos tt't\bnlhos oscoln.t•os a quo t,undora. 
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:. A;:•L 02. O ~lnmno· rrno, snll·o.: us tillc.o(;ito opt•csont••tln no dlt·o- t\1'~. 70. ,\o clit•oclOI' \In tr.~c'lln, nllm tl•l ptli'I:Ol'l' ' l' o.s lt'i\hn lllos 
clot•o:tcoila pah1 úõ:uwis:â'íooxa:tJiun· lor~• , tlo,,c.is tio lil'nt·o ponto, do oxorciclus pt'.tllcu.;, sot•flo tla<las leula:; ns l':llll•gons dos clil•o
n·ío comp:.,·ecor· :10 oXMII<J t'.l.5Jic!olil·"· 1111 fJttO lonclo r.ompal'llci•lo, r:lOI'I<l; elo lm·mu, quanto h gt~tlillca~!tio mousal o ú njllllil do 
protoxhll' moLi1•o pai'/\ não llt'O:;Inr• o ncl:t, on n:io lunninal-o, custo. 
SOI'il consicllli'IHio como tH\o loullo nwi> tllr·oi'o a novo ox:uno tH\ t\t•l. 71. ,\o pr·opat·adtu· quo ti1·cr do ttcomp·utltnt• nas o.xcm·-
UIOSill • i.lpocn. ,()C:;~~ llll'mn do t\lttmnos, nllm tio augmontat• ns cjllr.cç•1os elos 

Noshl .•ll timn hyp .tho;;o r.a lto ti. co!nn1i:w1o oxan1iun•lol'll., s·' I'05pccli I'OS ~" hlnctcs on ln.l>O t'alorlos, sewilo •latias as pnssaJ(olls o 
nssim o onl cmltJt', o olit••)ilo do jnl;;a1· o 11 t 11mun. 1111111 n.i•rcl:~ elo cn:>lo llopon•lonto clus cit·cnmslandns o llsnt11:- polo 

,\i'r . 03. Os pontos elo:; oxn11tes sr.n1o tirados 0111 PI'OSCll('l\ do lliro~tor dn E~ccllil, ·• 
um lento, tio l'rot1.ll't! I1Ch~ o 1h1. 0,1(!cii'CI, sondo 0 nunHwo 0 n ' ' l't. 72. O:; oxnmo.; dll o.XOI'Clos JWnlicos sOJ'àO pt•oslndos JlOt' 
'ol\iecto do ponto dn 1•1·or;\ ot·.\1 c.:onsigntulo; em ulllt\ nol:~ 1•11 _ lnt'tnll!\ tio :>ci; 11 (lO'l.l\illlllllOs o julgntlos rio confm•midado co111 o 
bl'ica•lll polo SCCI'Cinriu 011 pm• q11r.m suns vczas ll:tm•. eslalnido (HII'a os 1lns cadoil'ni; pm· 11111a cc>mmi,;SJit> do Lt·os lentos 

e<llhoth•a licos on snhstitulm:, •la c1nn l rn1i1 pa1·l·1 o •l ircclor •la 
AJ•I. IH , Oscxo1·cicio;, Jll'.lllcos SCt'IÍO oxecllll\llos <IUI'<llliO a;; tnr111a, ÍL d:;la dos 11· •• lxolltos e:xhit.hlos pelo alnmun o <lc:\l'g"uição 

Ol'Íil~ , O d III'U l'iiO do·as IIICZOS 1 elo IICI!OI do COIIl O 1'08111itlllOIIIO Ol'ttl SOIJI'O O.> llll!!illiOS. 
cspocln !, rrno ·a ual 1\lspcito 11 coug•·,~gn•:ii•! OI',(Çlii1Í%1ll'. j\l'l. 7:1. A lidlt~ do comp:II'•ICilliOlllO pot· par lo 11o nlumno n 

At•l. ú5. 0.> OXOI'CÍCills Jll'Ollc\ls sorilo tlil'igiclos pelo.; momhi'OS lo: los os rxorcillios lll'ttli<:o~ tio 11111.1 catbit•a tlolor•miun n sua 
do c.:JI'/10 docente, do confol'll•itlntlo co111 os nl'ls. ·1° § 17, o 28 § 2" oxcltu;:lo ,10 rr·spccli\'O oxruno o julganronto. 
dq Co< igo do cu:.ino SIIIICI'ÍOI', Art. 7·1. Tu1·miu:u!os todo.; o.; c ):a mos <lo osor·cicin!i J•Tnlicos <l•t 

A1·t. 1'10. os progl'llllllllas do.;to:; oxcr·r.icios son1o m•gnniwrlos utcSIIHl t 111•11111 , n conunisstlo ~~xn 11, in :ulol'.l Jll't.>r.c!lúr't\ •lo nccordo 
po!Qs ltl!llos dns rosp~:~cli \'t\'1 Ci\•loil'<\:> o 11\llliW'>V<It.los ))ola. con- com 0 III'L. üO 0 nlóm di.>so o~colhot•t\ os lrnl~t\ho.:; do nwis mot·o· 
Ul'oga~·iio, nssim con1o oxccllt·ltlus polos dit·culot·os elos oxe1-ciclos, r.imonlo p:ll'n SCI'OIII oncadoJ•uarlos 0 tlopo.;it11dos 1111 biiJiiollt(lcn, 
uos lo;:ni'Cs IJIIO oslos inclícai'Cill, do ll.CCOI\lo com os t•ospoctil·os do !'or·lo n prc:sln1·onr-fo a eonsu!tn. 
III'Ogrnmmns c com o dit•cclol' tia c.;coln · Os tJllt,·os lr·ulm lhos lit:~ll,io rloJio;;i 1 n•los no :m::hl v o dn socr·o
. At•l. (17. l-!$lcs oxo•·cic-ios constnr:lo tio ll·nb:.l ho!> do campo nn. tarln, nld quo os ntumnos IOI"IIIiiiOill o Clli'SO o ohtonhnm o t'OSpc
C:tpitnll•'cdol':ll, 0 11 l'óm tln Cnpitnl i do oxc~trsõos, oiJsci'VnçcJo.> dii'O lilnlo i 0111 cujo coso s•:1·íio llnclos no consumo ou onLt'<'gno.-; 
o p!:nl ic I em eslntolccimcntos publicas ou plll'l iculai'CS; do 111'0- nos t~lumnos quo os rcch\IIHII'Oin. 
.ioclo.s, plun tos ou J•lnnos, o do um r.li:IIOI'io 0111 quo sonío fJil-1s A1·t. 75. O l'o;;nllat lo dint·fo do jnlgnmcnto dos cx:nnos om 
de. cc•i jtçôcs cit·ctlmst·utcindtts dos l1·n1Jalhos o l'osolvidtts questões cn•ln c:uloil'.t, nu I:\ ou cxo1'Clcios pt'•tlicos S!:ll-:'t immc•lialnmonto 
lllllllO!'ÍCtS OU g'l'll/lhh-ns propm;lo.S poJuS dil'tlC(OI'CS dt\S 1111'1111\S hll' l'tHIO SOIIl l'I\SIII'I1S1 OIIIOIIdas C . Olllt•olinhm; COlO IIS I'OSj)OC
SObi'O. ussumplo 1'o nli v o nos mesmos 1 r.tiJnlltos . ti vns 11olns oscl'l ptns poP oxlonso, (lo la com missão oxnmi-

AI't. 08. C:ttla clu·o~lOI' :lo hll'tn:t lo1·!t dlt·dtn ft gmtiflcnçiio nntlo1·n , nm c tdot•nct.• o.;po<lal do\·ltlantcnlo pnginndn o com o 
mens.1l cnnslnnlo da labolln do; voncimonlos nnnoxn. no Codlgo tct•rrw do nlJCI'llll'll. c cncoi'I'UIIIonlo n,;signado polo dit•ectot• da 
do ensino supodot•, nlóm das (1:\ssa~ous c do unu\ njuda tio custo J~,;coln. 
propot·ci\lllnl n0 llll lllOro do tlills du oxcur.sõ~s fót'O. dn Cnpitnl l•·o- SCJ'ÍL dopoi:> npt•ogon•lo pelo g"llll l'dn t•ospectivo, c mnndtulo 

· :lm·nl, nssin1 como tio umn fJIIIHltin 1\x:t J)lll'.t IJ•nnSJl01'11.1 tio;; publíen1• m\ i•''I"'OllSI\. eli .n't:I »Otn "dt~oinl'llçiio l'o•·lim dos nomo~< 
lnslt'tllnontos o rio l!~ t·l·onto 011 gtttll'llH. tiOS IIIUIIJnOS lllllliJIJit·IIIOS1 O dOi! filiO 11:10 COIIl)lfli'OCOl'lllll 011 S() 

.\1·L GO. ,\os nhtmnos insct•iptos pat·n oxcl·cicios praticos ~orão l'oth·:u·nm do exnmo. 
dndns loclns ns despo7.as do Lrnns)lorto. Sorit oull·osim 11oSLn il At•l. 7G. Tct•minndos totlo.'l os cxrtmcs da. cndoil•o, n uln ou 
disposiçr1o do dil'cclot• dtt lnt·ma utnu (JIItlltlin. v:ll'invol segundo o oxo•·ci ~iou lll"nlicoR, 1\ mcsmn commissiio Ol'ganisnrn n clnssiO~·nç:io 
nuniot•o do nlnmno.; o 1\c dins do oxonrsilo fó1·n tln. C.1pllttl final com ns I'OSJICCIII'ns nolns o gr:\os, o ~~ l:lvt•al-'i\ na cnclllt'nota 
l~odcJ'Itl, d<Hlinadtll\ :\uxiiiat• ns dcspo%nS dos nhllrtno:~ insCI'il1los j do quo lt·ntn o n1·tlgo (wcct•donlo, ox h',\hindo n som•olnl'in 11mn 
quo nsslm o nccossllt\l'cm. . COIIIIl ""''" sot• ulll :"ndn 1111 fttll'l nt·ln d n. l·:~coln o ontr-n fllii'•L sot· 
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pniJHcntfn' up /J{ru•itJ 0/fi(:ia(J ohsllr·v n.ila nesta. f\ ~n'il.tOSl t;:"'iu llunl 
do ili'IÍflO 1111 !Ol'iOJ', 

f;' Ai'!. i7. O snb-sHct·etal'io ht\'1'.trh o tol'mo dcstn. C[:lS >i llcnl'àO 
s.~m _livt·o <lSp3eLd clt~ sem·cta1'in, pnt' me io ({,) cópia Hei do que 
5 l'egJStt•nrcm as cacht'nelus, e o sccrol a rio as~i gn nrit ·o termo, 

COil!ll',nnmlrJ n ~u. exaetítlitn. 
:<1 , 1\ t•L 71:!. Pa•·tt as pe~IJllÍ Jr.'iS sciontilicas, o ctL<iuo oxp~
.~ J-uuenlal e a insLJ•ucção pt';ttiea do~ alulllllOS, (JUOI' rlul•ante o 
,_. ptniollo lln~ liç[)os, rp1ot' tios exame~ o cxoPcicio~ rw.1licos, t01las 

as a Hleit·Hs dos c•u·:;os gc•·a lo cspacjnos da g~coht lerão g<~ hino los 
ou laliot•at•JI'io;;, havendo além di~Jo pa!'(l o o'lu lo pmtico do 
a~ll'Oit'nmi;t um obsen•at0r·io rrnncxo ao respocli v<J gnllíJtolo. 
. P;rm os eslU1los pr•n ficos de nst1·onomia c g~o, lo~ia, do magne

tismo c tl lelooor·n lonia podoJ•iio ~or• cs!nbolccrdn~ srtccm·sncs u n 
Capititl Fo.lol'lll Otr ~~o~ E>latlos, rlo nccot·do com o:; r·cg •\lamcu tos 
O!'g~nlsndo:S polo3 respectivos lentos o appro\·arlo3 rw la oongt•e
/ill~,w·c donlt•o d'ls \'orbas con~ign~tdns nmumlmonlo p:tt'a o;;sc 
fim. · • 

CAPITULO Ill 

v 

: 1~ r·L:70. ' O htH'aPin Jns lit;õ<iS n lmhallto~ do gahl tlcto, lnuor•a
tot~léi,:on obSoL~\r.ntorio d~t gscola PuJylccltzHc:t. hcru c onlfJ ,_I n:::; 
Jl'allnillos gmphicos sor·it nwl'.:mdo do fót·m:t a IOI'Oill n tlo~on voJ
yinHHll\} pt•r.eL~o rio rrccot•clo coin o nssumplo do cac!a catlcit•a ou 
auh. · . . , 
· 1\J·t. SQ . ,\s JiçüJ.'; elas car.laiJ'.ts e ~tulns •lm•m•.ío nma Ir ora : a 
JWillica. tlm la!Jor·at r)l'imt :;·ahinctcs c oi)Sct•vntol'io c a oxco•J~i'io 
dos tJ·n) JI\ 1 h o~ gr·•1pl1íc •s nm; aulas dm·.tl'iío o loiupo pt•êci~o pttt'n 
seu n •JC•~ssat•io dosenvoll'imonto. 

A1·L 81 , A' hnr;t nr•H·cad;\ no lrOt'.'ll'io conwça t·ilo os tt·aha lhol , 
o , si, don!J'O rlo .prinwi1·o q nilrto do lrom·, ·nr1o t:O IIIJHH'o~ot' o l'cs -. 
p<lcli •'l! le n te otr p•·ofcs>'>l', o grl<\ t'ila f'tn't <L d Ol) fa t'1l';ito ele snn 
:üisnncla·nu cudrwnctn clos ti ntt•.ltl !\ este Um o a ontrogan·~ immo-

~· tlial:tmimto na sccrolal'ia. · 
'~ ' , \1'1. 82. Dul'auto os l t•abnlhns da cadcir'<l 011 anln, o g nat•.Ja 

lu:ll<u'i\: nola tlo numN'o ci o~ a;,s l;;tonlt!S, afim tlo o i~onsi;JII\\1' na 
eadm·no,Ltt t•cspocli 1·a, o no tor·rnimu·om os me-sn1os lml)a lll o~ on-

:: ' 

L t'O "'t l 1~ê\ n- 0\doL·n ob\ ~, o lon\u Ou pt·oro~SO'' p~u·~" "\' C\'l0crn: c I' l \ tll'l -

CU I'~ Jl.IJ'(O f•·il it- . 
· ;\t•t. !:!3. ,\ ll l' o.~cuça tios LH'OJlitl'IHl at'os Sol'it ym•ilicaila poht sua 

itssignrüut·n. iH~ CHlm• no l1t cl.t c;Hloirn, compat·oçn on não o ro;;
pcclii'O lcnt •, em C'adn tiitLde. l l'niJallw, (]I!JI'. du r;mlc o3 curso31 
quer• thll'i1lllll os exames c :JS · exercidos fH'aticos, ne.>tn 111timo 
·caEo q rmnrl o assim fôt• pe lo l <! ll te .i:ll gndo necossn .-io p<>l'•'- os t<'l\

Lrllho!l do.~ a lumno~ . 
Al't .' 84, l~nlro m; a c tos 11uo tlct·:t'minam o desconto dns gl'nii

tlcl\çõJs elos • mombros do cm•po t!oconto sot·üo inclnillas a s 
ansoncias dri. ~éde· da l~!5C·)lrt , nn pct•iodo d tlS fót•ins, ~alvo 

,.p r· ól•i:~ · contutttrricuçflo officia l ao dír·celol'. 
' '- . , \ 

I , "t 

CAPl'l'ULO IV 

llOS <;H.\OS, TlTUI.OS, c,\Jl'f',\ S, 1•: lJlWJo:S.I.. DE 'l'IJg SllS 

,\r·! .·: 85 . Os nlumnos qll•3 l ot•rni nai'OII1 o ctn·~o g-OI'al terão 
tliroitoao liltil•J elo .ngrimcnsm·, 

Ar· t . Sü. o~ que . ltmninat'OI11 f]lllllqnet' dos Clll'~O.) CSf!;JCiaos 
l el'ào dlrcilotw til r~lo do ong.mheil'o ci vi l, ongc1rh•)ir'o de mina~, 
ongunhoi!·o in~lllS l t'itll, en~•~t.1 1ieir·o m i~C:I n ic•): ongenlrcii'Oagro· 
uomo, . confot•mo n c-.peC ialulatla do cm•so CIIJO~ cs!trdo> tr Wll '•' lll 

c.:mcluiJo. 
At·t •. 87 . 0 3 cngonhci•·os qno tivct•c t~r olJLí•lo appt'(\\''19'~<lS 

·p lc:ws ou co1 11 dhtincvii'J om totla.> as o·rol:'ll'iiS, Hllllf; o ox•J I't!l f:IOS 
fl l'ltLico'l t.lo cu rso g.wnl o tlo c nr~o espccln l 0 111 qnfl lC.\r· )li\~~arlu o 
tllu ln, tct·.l.o ((it•Jiln tio g1·uo tio htt•lmrol nm ~cicncit's pltysicas o 
mnlhmnnlir::rs, I m tnncln-so clns I[Ua t ro pl'imoir·os ctu·so:; e;[tn~iaos 
un o do IJn cil :t !'!ll om; !a~icncia;; pll,Ysic.\s c uaf nr•acs sendo o Lllltl o 
o tk ·~ ngcnlmit·o n~s;onou1o . 

,\rt . 88 . o~ lnrr-haior;is ern seion cias pll~·s·ca:; o ma l hciiHtlicns 
on em ~eirmciHS pll ,I'SiCIIS o nntmaos q~10 dcl'endo t'Olll tllcS<l o 
fot•cm 11e lh nppr'O\'It<tm;, tc r:\o d iroit•J :\O g t•ào d n ll<mlot' mt,; 
lll·!~ lnns sciouchls. 

/1 r t . J)(J .: ,, s 1 hes:s \' I' I'~ li';! o so1JI'Il dou Lt·ioas impot•Lant 0 5 ro
laliY:1s .lls ;cioncias tl o g r ilo o csct•ípbs ;;ol. ro pot~los osc~l!h i l\o,;J 
pelo ca ndidalodouh·o os rpro fol'ülll com a nt•!ctJ!Ioncut ot•gnm~:ttlos 
o n ppt•o\•ados pch\ co·ngl'l'Wll:üo. _ ·· 

No tn'ogTHI!lllljl nHll'c,w-sc-hn o prazu conct•dttlo para. cSCt'C\'Ol' 
c cul!'Cg"<ll' im tli'CS.'>!I a thosc . 

o 

~· 
01 
o. 
o 

~ 
~ s 
3 
~ 
~ 
'l 

! 
"' 
'" 

~ '= 
U1 g (/) 
i'>l 
:o ~ 

t'1 
00 
ft 

~ "" "' ,__. 
--l 

1::1 
::<1 

o 
. ct 

>-;! 
Q 
~ · 
:;Q 
o 
1;:1 
t>:l 
,__. 
00 
tO 
<:;I 



At~t. 00. O Lncluwol ~uo (Wolorlllot· dot'ondot· lhoso o r-oquo
• l'Ol'il 00 dii'CCLOI'1 Íll!i!t•uimlo O I'CI(IIOI'ÍillOIIIO C0111 ll sua cnl'(n. do 
bnch<li'Ol, 011 I'CSJlCCIÍ\'11 flllblica-liil'llliL COIICOI'latla. 

Al'l. 91. A d~res:l •lo thoso lor·li. logtw om sos.~fio pnlrllcn. dn 
·con:;:ro~ra~ão, !;Ondo o doutor·n111lo aJ'I{llido (1111' uma COIIIIIliAAão do 
(Jimü·o h.mlo$, segundo n. or•dom ct•csconto olo suo nntigulelndo, 
sob n lli'P.Sidcncia do diroctol',a IJUCIIl caiJOt'lt igunln1onlo o tllroilo 
do rwgui1·. -

1\r•l . . I).Z. o jnlgamonlo sor•il foilo logo depois do lcr•minnaln. n 
:wgnlçiío, 011\ SCSSÍtO d :l COIIJ;I'Og'IIÇIÍO, (!Cil' Vl\lH~!ilO IIOillitllll doS 
lllCIJihi'OS (li'CSO•JIOS O JlOI' jli'OCOS~O SOIIlClh!liiiO 110 OSI:tlllitiO 110 
;\l'l .. !58. ' 

Al'l. 03. O hnchna·cl (1110 Côt• inh:tbilltntlo nn. llofciln elo Utcso, 
niiq potlc•·á dofcnllc•· nol'a thcso sinão dcpr,ls tlll tlccol'l'itlos tt·os 
a.nnos. 

Ar·"t. 0·1. A collaç<io do g1•ho do IJnchnt•ol sot·li. folln çom solom
uldnrlo em sessão puhllc:\ da congt•ognc:io, om dli\ mnr•cado paa-.~ 
es:;o fllll, do nccor·do com o lli'OI)t'nllllllll ulloplallo poln conge·c
gnç<io, ~oittlo uo aclt? pot• parto llos lmchnr:chtlldos pr•oslntlo o 
l'CS(lCCliVO COillJli'Ollli:S:SO · 

:·m·<io assignndos pelo díroclo1'1 polo lonlo•. mais nnllgo dn escola 
ou tio cm-so especinl, conformo so ll•alnt' do ctu•ta. ou lilnlo, pelo 
sec1·otnl'io o pelo propt•io diplomado. 

O titulo do ngrimensol', im1wcsso em pnpol. soJ·i~ do formato tli tro
r•onle o mnis simples o nssignndo unlc:unonto pelo tlircclot· o polo 
socr·otne•io tia escola . 

1'odos estes docmno11lo:; sot·ão regi:sll't\dos em livl'llS cspcci;~cs. 
A1'l, 102. Aos lentes cnthod•·nlicos o suiJslitutós, l(wo quo 

Lomom posso do Clll'go, ser•t\, em \'!l·tutlo dn lheso defendida. em 
COIICUI'SO, COllfel'ido O ~I'IÍO do <lonlOI' 0111 S<;ÍOIICÍII!I phYSÍCIIS O 
ma!homn ticns on om serenei os physicas o nnlumos, con'roa·mo o 
CIII'SO 11. fJIIC (lOI'lOIICOI'elll, 

C,\f'I'I'UJ.O V 

J>ISI'OSI(;Õl\S '1'11 ,\ :'\SI'I'Oil U.S 

,\ e·l. !>:>. ·o ge·:io do eloulot• so•·í~ con ro1•ielo com n. mn.ío1' soltllll-
nidnoJo em pro,;cnç.~ 1ht cong-r•cgnçtio, tm Cól'llln tio pt•o:;l'lllllll11l Ar•t. IO:J. Os tH'o;;cntos o&ll\lutos no r1uo ros1>oita i\ ot•g:lni
ospoc·inl pol' clla appt'O\';Hio. 1 za~·ilo do ousino, comcçn1·üo n vigomt• 110 1111110 locli\'O do 1~00. 

,\t•l. 9ô. Conlbi'ÍI'â o gril.o IJIIOI' do b:tcltn•·oi,IJIIOI' do rloulot• o Dcnll•o do lt·in l :~. dias contndus da dnln orn rrno roa•orn IWOtuul-
lonto mais nn Ligo que o:;ti\'•Jr' pa·csonlc1 uno SJIIIIO cli•·coctoe· · I gados1 c~ con:;t•ogai,'OiO Ol'ganiztll'á os Ili'•JH'I'lllllllhlS es I'C"'!IInmo:-nlo.:; 

At'l. 97. O lilttlo do ongonhoiro sct·t\ confila·illo p·1lo dll'cclot• 1 ospccinos ncccsstll'im; ptmt 11110 os ncluacs ll ltllllllO.S JiOs.snm, som 
om p1'C.3Cl\Ç<\ do umn. com missão do tr·os lonloi;. . l tll'<..!Í ní1.o do tom pu, fJI'osoguit· o lur·•nilltll' sous estudos soiJ o 

,\e'l. 98. O titulo do ngl'imonsot• SOI'ti confol'illo som fot·mn- · roghnou tios novo:; ostalnlos. 
litl;ulo nlgnmn. ,\I' L. I O I. O Gove•·no ()OI' pt•upo:;ln •In. congt•ogttQ:io, tlistr·i -

1\t't. 00. O bacharel for•mnrlo, nlóm <.In l'espcclivn C.'\l'ln, ••occ- hnh•li os nr.tuao.-; lnnlcs rut lhmlmlíco~ o lwnl'cs!;ot·o.~ ollocllvos •la 
IJOe'li o unncl rli:>t.lnctim e11 Lôl'ht. E:;coln Polylccllnica pelas dill'ct·ontcs c:u.loil't\S o o.nlas, :lo modo 

o •lonlol', alóm ti;~ t·especllm Cl\l'la, I'OCCbCI'I'I o nnnol, n hót•ln qno mais COil\'onieutc fôt• ao ensine>, mc<linnl.;, nposlilhl uos 
o o é'npcllo. · . t'ospcctivos lílnlos, no cnso do nuulauç<L do cmloil•n. ou anln. ! o 

,\ pocka. do nnncl SCI'<i. n snrhlm, Cl'arn•ln em om·o com o dis- bem nss:m nomo:~l'IÍ. os nclnnc.; lonlos suh,.tilnlos ofl'uclivu:~ 1m••~ 
lincli yo na ct'IWn<:ão IJUO . a. congt•ognção np(ll'0\'01' o \'lll'in vol as Cl\lloi•·a~ vagnli, JllWa cujo fJI'een~:himonlo J'cr•cm lll'oposlos pohL 
confol'mo o "'t'no. con;:p·og;•ç•to . 

Estes distfuctivo;; so•·ão enll'og-nos polo cnndiolnlo no dii'OCIOI' Al'l. 105. Sol'Üo aiJe••lo.l dosele jó., na fót•mn. dns disposi•:õos 
dn. EsC\lla, p .. ,., ... lho Slli'OIIl confor•idvs no aclo 1la cvlhi\'Üo do gl'ito. em \'igo•· o t•ogula•uonlos cspuciucs OI'J.:'llllÍ:'-<\tlos paln congt'el{nç<lo 

Al'l·. 100. O ongonheía•o fot•nmdo to1'1\ o dh·cllo alo nsm• tio o npp•·o\•ados pelo 01)VOI'IIO, os concu•·sos pnrn prooncllimouto 
itunel do snphim co111 o di~linclil•o COI'rospontlonlo ao CIII'SO o quo dns \'agns oxíslonto> ont cada unu~ dns socçêlo::l do;; cur.sos got•td o 

· peln. nongrog-açào fot• npp!·ovnclo. osp .. cinas, mor113in.ndo nos:;~s concui'~Oi! onl•·o Q C!llcor••nmcnlo 
At•l. 101. · As Cl\l'l:ts do h'lcluwel o doniOI', o os lilnlos tio on- dus I'OSj>octiYas lnsct•ipçõc:os upotH\S o pe·azo tio 11111 moz o sontlo 11 

gonhqiro, lmpl'csso;; em pe••g-nmlnllo, lt.'t:no o mo.;mo lbl'lllnlo o ordem e o provimonlo das l'lli:IIS llxudu Jloln cong,•o&-nc~1o. 
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. SESSÃO •E.M 17 . DE OUTUBRO DE . .1895 411 

O Sr. Lauro l\lulJer (pela ordem) 
requel' dispensa. de interatlcio para. o pro
jett<' entrar amanhã em 2' discussão. 

Consultada, a Cama.m concede n dispensa 
tedi•ia. . 
• 5:' pa>to :t. vot.ru: e approvauo ern J; dis· 
eu..~ão o seguinte 

no.n:cro "'. 2!!) roe 1895 

n. 862, de 10 de outubro de 1800, e gozarão 
das f(l.vorcs con~ta.ntes das mesmas clâusoliss 
e que ni!o contrariem a. l>reseute lei. 

Art. 2. ~ Revogs.m-se as disposições em con· 
traria. 

Sala uas commissões:.- 31 dê jnll\0 de 1895. 
- TO!'(fltato .llf01·~,-a, relator .-Coelho Cintm, ·• 
piesidente.-Urb~no de GOit'llcia,-JWJqueira 
.tyres. -.ál'th ur Ton·cs.-Jasi Be't1ila!]uo. 

Julgamos quel o.ntes tlo qu:tl rtl.ter de!i~-
0 Congresso Nacional resolve: t:tçiio deYe ser:~. respeito ouvida a. Commis-
Art. 1." E' concedido ::.o engenbei~o Julião são de Viação. como foi .-encido em sessão da. 

deOliveira. l d'l.caille privilegie• por 60 nonos oommis&~'lo.-C. Cinlr(t, :presidente.-A,·tl!!l'l· 
p~ra. a coustncção. uso e ftoso de uma. es- :torres.- Urbano rJc Gowc:eia.- J'tmqueim 
trada de ferro que. pDJ'tLndo da. cidade de ca.- Ayrcs. - .Tose Bcuilrrq•Ja . · 

oone_, S. Lmz. de Ca~eres e toga!· nave)4<lvel Pm·ece1• 1{" Com.rMssifo E."pr:cial 
~alã_? e J>8.$S~n·Jo pela de Goyaz, Cuyahi, Po-1 . 
do r-o Guapore, ttrmme no :Estado de :Matto· 
Gro~so: e!U ponto llmitropbc com o. Repnbltoa. . . • . . • 
t!a ~ohv1a , com 2on:~. prl\"ilegiad:l. de20 ~kilo-lj A co~1mssao espectal ~de Vt::I.C<\0 geral !la. 
mcm)s p.lm cada lado do ei.xo da liuh.a que Republlull. foram })!'e-sentes- p:~.receres ela 
seril. singela a d.a bitoJ:~ de tlm mett-o entre í c:>mmi'saii.o 'da OU1'3.S P11bli~s I' petiçi'io do CU· 
trilhos.. l gen helro J'ofio I.a.caille; ]:l_edindo concessão 

§ l ··. -privilegio para. a. coll.Strucçlo de todos -ea1-a. ym:1. ~t1il.da de iim~o. n,ne · p;~t'~ndo <!e 
~ ramaes d_c::ntro d<:~; zona, priv:i.Je~iaila.; · cat:J.lii~, estado d~ ~oya:o:. v:~ termmo.r no. 

§ 21·7 .cessao grntu.1tn. Llos terrenos devolutos rron~ena da. ~Olivut. :p~s~odo . J?Ol' Goyaz 
e DMJOnaes dentro de uma. zona muxima (capital) Cuyaba, Pa.co.nt! J~ :s •. Lutz de Co.· 
de ZO kilometl•os po.ra eadn. lado do ei.~o cta ceres.. .. . .. 

Jinlm ... . com tanto que · 1.1. :lr~a. tot:l.l ·dos ilitos .. . O.dtgno relator d~ ecmmis~i:io de .Obl'nS :PU· 
te~r~uO$ não ~xceda. <l que cooresponder à bhca.s. fund~mentan~o. o _sen \'Oto, conclue 
JUdllL de lO lulometros PG:r~ cada lado da pela eoucessli.O do pl'rnlegw ; os om:.ros mem-
6tensão da rliUL estl·ada. O concession:-.rio bros, pol'crn. entenderam que se ô.e,·io. ou vir 
ou u. compauhin que tiver de explorar :. cem- a commiS$ii.O especial nomeada. para troço.r o 
ces..~o de\·eri.l ~ utilisa.r d~es terrenl~: de- pl;lno de '\"iavã.o gera.t '1e. Rcpubli~. e !>ara 
po~ da respect!m con~ssio dos ~o•ernos de I es..oe fi_m _ rora.m os pa.peis pl'esentes a. este. 
Goyaz e Ma.tto·Grosso e deotro do (pmzo de eomm1ssa.o. 
30 nnuos, a contar da. da.te. da concessão, ;;ob Em ih~se 'cst.'l com missão · nito ::e. podeni 
pena. de pcrdt<r o direito nos que .n5.o ti- pronuncmr sobre nenhum dcs requemnentos 
~rem sido utilisa:Jos ao .1\ndnr o prozo de 30 apl-escntad~os ;i. Ca.mara, porqne. sendo eslol. 
annos: . . . . ~ uma. questao compte..;:a • . estando os estudoo 
. . § 3-, .ganntitl. de. juros uc G •;,. :\O ll.nno em. dns di trerentcs zou:l.S c9n~ados. Ms .. respec1j. 
mol.'do, corrente, dnrante '30 alUlos soln·e ca.· ~os mombros <la commx~ao, n;oo ten,lo ello-s 
pita. te que for empregado na. eon;trucçii<:~ da. d_n.do ~inda: !'-u:ts opiniões. uiio tendo e!lns 
e$t~óa e-~.wdas a.s ob'ras.a.til ao ma:Iimo cor· s1do dtscut ulas e nem. t!"~duzitiM em .pt·o
respond~te u. 30:000$ por kilonietro, de- j~cto, nenhum juizo ex:acto pode á com1uisslío· 
vendQ us JUros serem pagos na. mesma. especie tot·mar. . . . · . 
em q~e rorlev3ntadoo capital e por ;;ernestt·es E, q ll t\l:!do t1ves_sean Sldo .!Jet'Co:mdos tOdos 
ve~eJdos _; . · . . . 1 ~ses cam~oll~s, nu.o ~sal'!<~ de mero pro· 

l:\ 4•, dtr>elto de des~propriacão na i'órma. >Jecto suje1tp a s~bedona. .ilil, Camata .. :q>pro
da.l~gislação vigente, de todos 'os terrenos ' v:lcâo do Sen~do e á s.1.ncç~~ do .Execlltivo. 
I-ll'Mcl_!)ares que forem precisos para. a CQn· ~ra_ ser <X>Il51dc~ado !fetioH.t\"O o plano da. 
st.rucç;1o·da. estrada e suas dependeucias· viaÇao e lei da hepltbliC:\ . 

§,5-. isenção d~ todos os direitos d~ im· Toda v i;~. o caso ela q uesti~o· :tt'asta.-se total-
}i~ção e .de expediente paro 0:3 materiaes mente destas re:;ras, como :passo a. axpor : 
~cstln.ados . a constrnc(;.io e ousooio .da . es- ·por <'l.ecreto n. 8(>2, de 16 ·da outubro de 
tr'ada,; · . . . . . .. · . · . · . . 1.890 ... o governo· provisorio conce'deu ;:1.0 en, . ~ . · 

·· § 6•; ?l~~t..nl~ ·~J'!.afe~enein "d"- .conç~asão~ ·geu lieiro. Mul'tintii:i e·:-ã.ó' B.1.nco. CoiL~truc:lot . ·: 
co~ -~revta autot'!Sa~~I.C?. do gov~rno; . . do Esr~ú.il a co~cc,ssii:o de · nma. C$troon. de 
, ~. '· , o ~ooncesstonarLo.~e. obr:ga.·a su)ettn.r- !el.'l'O, qu~. p{lrhocio deGata!iío ·.·e , paS$1l.Udo ... 
-~a. to?o:. .os . o~u~· ~e o\mga.\XJCS con:sta;nte~> pelas cid:ides da' Goyaz, Cuyab5.. S. Luiz de · .. :·"'-"-' 

s claus~la.s que acompanharam o decreto <,acercs c loga.r mn·ega~cl tlo rto C.u~.pol-é 
. . . , 
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termine no estado de Ma.tto Grosso, em ponto 
limitrophe com. a. R.epublica da. Bolívia. · 

A oommi.Ssão oopecia.l nomeada. pelo mesmo 
governo para estudar o [)lano de viação gene! 
e da qua.t era presidente o illustrado enge
nheiro ma.Techal Jeronymo R. de Moraes 
Jardim. em seu rela.torio apresentado a ~ de 
novembro de 1890 adapta como tronco prin
cipal de viação na. direc\.àO de léstea. oeste a. 
llnlla. que, utills;:~ndo a :&:tra.da. de Ferro Cen
tral do Brazll a.té 11m !JOnto conveniente
merite escolhido entre as estações da Barra. 
:Mansa e COmmercio, se dirija pelo caminlío 
mais curto a Catalão, passando pelas imme
diações de Lavras e que dahi vã. ter a. fron
teira da. Bolivia.. servindo à capital de Goyaz 
navegação do A.r~oua.ya. e rio das Mortes, 
Cuyabá., S. Luiz de Ca.ceres e navegação do 

. Gua.poré. na referida fronteira. . . 
. A commissão parlamentar, nomeada. pela. 
Ca.mara )ara. o mesmo fim <le organi.sar o 
planç j?eral de via<;ão,Iio seu projecto n. 257. 
de 1893, diz no§ XX. L •• p;lssando em Goya.z 
(capital), Coyabá, S. Luiz de Caceres, etc., 
~te .. e no§ 10m. Estrada t!e Feuo do Cata
lão á capital de Goyaz. etc.. etc. 

Ainda mais, o decreto n. 183. de 20 de se
tembro do anno t!.ndo, reza no seu art. to :O 

· governo empregam os officiaes e pracos do 
exercito no estudo e construcção da. Estrada. 

· d~ FErrro de Catalão a Cuyabá.. pa.ssa.ndo por 
Goyaz etc., etc. 
· Portan~ nenhuma duvida. pôde haver de 
que a. estrà,na. sobre a. qual a. commissão de 
obras publicas pede a. opinião da. commissã.o 
especial de viação da Republica. seja. levada a 
effeito como já. está decretado. 

Sa.la.da.s sessões, 13 de outubro de 1894.
Urbom.o de Gout1eia:, relator .-Antonio Otyntho 
presidente.-Carlos Jorge.-OZe,qa.rio MacieZ . 
.Antonio de S iqueira.-Lui:; Adolpho.-Jún-
queira Ayres. · 
. Continúa. a.~ discussão doprojecto n.l49B. 
de 1895, fu:~~ondo a. despeza do Ministerio da. 
Justiça e Negocios Interiores para. a e:~.:erci
cio.de 1896 (Redacção para 3• uiscussã.o . do 
projecto n. 149, deste a.nno). · 

O Sr: Lins de·Vaseoneellos
Sr- presidente,apresentei ha dias uma. emend3. 
ao· Orçamento do InteriOl', emenda que já foi 
publlca.da e sobre a. qual venho boje dizer al
guma. cousa com o fim de justificai-a.. 

· · Na. 2• discussão deste orçamento tive oc
ca.sião de referir á. Camara. as impressões 
que tive visita.ndó . o Museu Nacional e pro
por .ao mesmo temr>o algumas emendas que. 
infelíz.mc:.nte, não fort~m ácceíta.s pela. digna. 
com.~. por entender ella. que as emendas 
·propunham inedidas . da compétencia do Po· 
c:Ier Execntivo. · · 

A. emenda. que a.ca.bo de apresen~. ·Sr. 
presidente, não .inclue medida. de exclusiva 
eompetenci~ do Poder Executivo. 

Causou-me estranheza., Sr. presidente, o pe
dido de verba de seis contos de réis consi
gnado no Or-;:amento do Interior e Justiça pa.ra. 
insta.llaçã.o de um laboratorio no Museu Na
cional, quando vi pessoalmente e l i repetiuas 
vezes nos relatorios do actual ministro e no ao 
seu antecessor a fiec!aração de que o edifieio 
onde se acha. iosta.Ua.do o Museu r~cute..se 
da. !alta. i!e espaço nece..c:sario á. accommorla
ção das collecções. que o compõem: como pois, 
Sr. presidente, se vae . insta.Ua.r a.quelle lar 
boratorio ~·. em que logar ~ qual a. urgencia. 
que reclama sua. installação ~. . 

Ouço constantemente nesta Cs.mara. a. illus· 
~radà Commissã.o déOrçàmento dizer que não 
temos recursos pa.m fazer face às despezas; 
entretanto vejo áeceito pela. mesma. commis
sã.o peditlo de credito. como este que de\'e ser 
considerado de despeza. inutil. porque o fim 
a qn~ el~e ~destinado nãO tem neni :póde ter 
a.pphca.c;ao sensata e proveito~a actualmente. 

Na fórma. do costume. concedido o credito, 
será. nomeado o pessoal que tem de figurar 
na folha rlo pagamento e q11e a!!ua.rd.ará (:pa.ra 
funcciànar) .a opportunidade de haver espàço 
no·Museu para a colloca.çã.o da.s collec~es 
existentes e tambem ao ta.lla.bora.torio. 

Julgo, por isso, sensato e muito acertado 
que se supprima. a. verba po.n. toJ. fim. 

Eis o que na. emenda que apresentei peço 
ã. honrada. Commissã.o de Orçamento. . 

O Sr. Coelbo Cintra (~mm~o 
de attençao)-Sr. presidente, a. Ca.ma.ra..ouvin 
durante tres longos dias o discurso do hon
rado deputado por Pernambuco, que fa.ien:lo 
a. critica. dos (ljversos serviços a ca.rgo do Mi
nisterio do tnterior, entrou em desenvolvi
das considerações tendentes a demonstrar di
versos erros, ou antes acOO.~ e~ va.dos de pouco 
patriotismo do honrado cida.rlão que dírige a. 
pasta dos negocios no interior e justiça. 

Terminando sua. lou~a apreciação S. Ex. 
condemnou com demasiada. severida."e a. es
colha. de Tanu;uula,·e para. a.hi ser construido 
o Iaza.reto de Pernambuco. . 

Devo dizer á. ca.mat'a. que a escolha. do lo~ 
para. esse laza.reto não partiu do honrado mi
nistro que actualmente dirige os negocios 
interior-es .•• 

O SR.. JOSÉ CARLos- E' exacto. 
0 SR.. COELHO Cí.111TRA:·~ • essa. escolha foi 

feita. pelo seu wgno anteceSsor' o nosso dis
tincto colle~ deputado pelo Rio Grande do 
Sul. · 

S. Ex. fez ess-a. escolha. baseado em do
cumentos otf:l.cia.es de altO -valor e merito 
scientifico, àos quaes nli.O lhe era licitó negar . .. . 
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·assentimento, não sõ . pelas a.utoriflades in- Essa.. com_ missão, composta de profissionaes 
cumbidas desses estudos, como tambem pela. de alto mer1to scientitico, depois de haver ex
verrl~de dos factos comprovados por do· a.minn.do cuidadosamente todos eses pont<-.s, 
cumentos de inconcusso valor. concluiu seu pareceJ.·- aconselha.udo ao go· 

Si demonstrar, portanto, que o honrado verno a. construccâo do laza.reto no porto de 
Ministro da. Justiça, mantendo o acto do seu Tamandare. porque satis1azia. a todas as con
anteeessor, cumpriu o seu dever, e pa.txioti- <lições exaradas nas instrucções dadas pelo 
camente procurou zelar os interesses da director da sa.ude 'dos :po-rtos. com excepcão 
União. dotttndo o E$tado de Pernambuco de apenas ile uma, não ser insular. 
um l.a.1..a.reto em condiçõ'es de :poder satisfazer o Sa. GASPAR DRUAnlOND-E' a. pr!ncipa.l. 
ás necessidades hygienica.s, (nuo apoiaAo do 

· Sr. Jose Carlos} tenho cumprido o meu dever, O Sa.. COELUO CINTRA-Começarei pela D1la. 
e mostrado á. Camara. 'que nenhuma proce- de Fernando de Noronha que o l1onrado 
dencia teern as allegações do orador que me deput.'ldo Jeclarou ser um ponto que sati:l· 
preceàeu na tribuna. affirmando sel' o ponto fazia a todas condições de um bom lazareto; 
escolhido o peior e não haver sido essa. esoo- o que e:, ti em p erfeito desaccurdo com o que· 
lha ieita. em virtude de documentos que a informou a. commissão e que deu logar ao 
ta~to autorisassem. governo, acect.ad~~omente. munar a construc-

çã.o que se lla.via iniciado apenas pelo preparo 
O SR. JOSÉ CARLOS-Com e1feito, a escolha do terreno e 3Cquisicão de material para. essa 

foi mil,. importante obra. 
O SR.. CoELHo Cll\'TRA- Começados os tra- O Srt. GASPAR DRUMMOr.~-Uma commi.ssão 

bàlhos de escolha. e exame . do Ioc.a.l, foram que não tem competancia profissional. 
dtiferentes commiss()(:s incumbidas desse ser- 0 SR. CoELHo CxNt'P..A-A oommissão tinha nÇo. gue apresentara.m pareceres, sobre os . 
quaes deveria. delibera.r 0 governo. De posse toda competencia. profissiona-l, e nessa ma- ; 
des~es exames limitá.dos aos poucos :pontos teria. basta ler desapa.h:onadamente o relato- . ~ 

' ~aminados; urgido Jlela necessidade de sa.tis· rio que seu digno cbefd apresent..u. para. se :, 
ta.zer ás· reclamações crescentes 8 constantes verificar quão corTeeto ·foi esse honrado func
·dos ministros estrangeiros aqui acreditados, cionario, o coronel Aguiar, pa..'"3. não se lhe , 
que podiam 1·epresentar contra as demoras negar competencil.t. tecllnica., não sê como eá- · 
e transtornos causados á navegação para. os genheiro oistincto, como se tem revelado, : 

rrrtos do Norte, a quarentena. feita na Ilha. mas ainda. como hygienista.. e a . prova é que : 
d ~1 · d - · - ........ b o seu trabalho foi perfeitamente acceito peta: : 

ra.n e, r~so veu-se ma.n ar liDCla.r os·H., a.- .)·uuta õe saude Incumbida desse servi"o. · 
lhos em FernHndo de Noronha :ponto innicado " 
pelos SeUS primeiros commis~arios. Apenas, YE'ja.mos o que diz a commiss!.o a. respeito ' 
:porém. a. commi§Sã.o nomeada. para a con- da. ilba de Fernando de Noronba {Zê): · 
stru~o desse trabalho a Ui chegou, exa.mi- -«Os pontoS que mais conviriam para ain.-
nando de~idamente o loca.!, e a.precjando stallaçao do laza.reto ficam muito distantes i 
todas as dffficulda.des e inconvenienc!a.S da dos desembarque$ e a este~ se ligariam · por ' 
construcçã.o de um laza.reto em semelhante ·caminhos de d ispendioso preparo . • . » · · · ·: ' 
paragem, (o que ate então não ba.via sido «E' pauperrima.:a. ftora da ·nh:1., não ex-: 
leito) informou ao governo que elle não sati.S· istem ma.ttas, toda. a vegetação é rasteira .:e; 
fazia a. todas as condições das instrucções que na. .;ona que chamam de matta a.s arvores de i 
lhe haviam sido expediflas pelo honrado di- ma.ior vulto teem 10 eentimetros de diametroí 
rector de sa.ude dos portos. no tronco. A fertilidade deixa muito a de-: 

Essas instl'ucções estão impressas no rela.· sejar, já pela natnr<'za do solo, desprovido! 
torio do . Sr. M1nistro do Interior do anno de humús, já. por esta.rem por demais ean-~ 
pa.ssa.do, e lerei a. v. Ex. a.s respostas dos çadas ••• » · ~ 
differentes quesitos contidos nessas intruc- A commifsão incumbida desse exa.me, Sr. :. 
Qães. Cumpre~me dizer- que, sendo uma. das presidente. estudando o meio de abastooeri 
incumbencias das instl'Ucções O estudo te· de agua. pota-vel O projectarlo laza.reto, achOU•t 
chnico ·da$ condições que otferel'essem ·todos se em frente de nova difficuldPde, porqu&nto; 
os pontos da. oosta. de Pernambuco, que se na Estllçã.o calm.o.sa. quasi que não se encontra: 
pudessem prestar a um bom laza.reto, a com- nessa ilba o menor corrego. :· · : 
mis.oão deu-se ao traba·lho,coino lhe cumpria. Alli existem apenas cacimbas ou fontes quei 
de percorrer. nã.o só todas as ilhas que ex- na. Estação pluViosa trausbordaui e forma.m~ : 
istem no littora.l pertencentes a. Pernambuco, insigniOcantes regueiras de proporções mjlo . 
como. tambem o :pontal c\ e Ca.bedello, na. Pa.· nimas, correndo para o mar. · : . 
ra.hyb3. do Norte, o cabo de Santo·Agostinbo, Essa.commissã.o exa.minou todas as · fonteE; 
no continente pernambucano e· o :porto de na. ilha. que ficam distantes umas das outras.,: 
Tamanda.ré, e notou que de bem poucas era.m as . agna!( . 
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potaveis; let-ei á Ca.ma.l'l\ o que diz a commis-~ que a recoi!llnP.ndem ã. inst:l.llaçiio de um 
são a respeito: lazareto de I~ ordem pelas razões seguintes : 

<As segoint~ fontes: Moluugú. Vida!, o: t.• A e::tistencia. na ilha. de um pr<'.sidio 
Cachorro. Caieira., ~,;onceição. Horta da Dire- composto de individuas renegados da socie-
ctori&, Sa.lgadltJho, Biboca. E;:pinhaço do Ca.- da.de e sentenciados a. trabalhos torçados, 
vnllo, Agua Bronca., Boldró, Ponta da. casaca, etc .. etc ... 
Suracií.o. Xareu, AtahLxa, Sombaquixaba e <"C 2. • A distancia de 300 milhas do Recife, 
Padre ; est" J et tmi<·a q•1<~ dâ a yt!H potavel, centro de recursos m:Lis pro:ximo, trará. com 
tiJd«s as ouh·1u; düo a!Jwt de~1.-str•'Oel ao palC!dat· o lazareto da. llhn. de Fernando grandes des
e IJl'Otnptamente talham o sabão e não cosem pezas, corrt as communtc.1.ções, sendo neces-
legnmes; e;1durecc-os., surio manter para. esse fim uma. linha deva-

Pesta fonte o da cisterna da. Forta!e2a. tlos pores, pois nffo ê qualquer embarcação que 
Remedios. onde se recolhem as aguas plu- ltt?. a travessia, e um mau serviço pela falta 
viaes é que se o.bílstecem <1. ~uarniçã.o e pes- de fiscalisação e demora. de recursos quere· 
sol\1 da ilha. pentinamente tornam·se urgentes. J\.S des-

De todas as íoute$ cib.das sô a. do Mtdungü PE\z:l.S que o go\"erno faz com os meios . de 
~ pl'.reune e a. mais abundante. qualquer que transp~rte no la.~aret.o da. I_lha. Grande, d~1x~ 
sej:\ a Estação, diz ainda o rela.torio do hon- bem evtdente o que ficou rhto com relaçao a 
rado chefe da conunissão: U~ade. Fernando. e_entretanto_. a llha Grande 

I d1st.'\ somente 60 m1lbo.s do RIO, onde os re-
«O fornecimen~o desta. fot~te (a do Mulun- 1 curiõOS sã.o mui superi01•e.<: aos do Recife. 

~1) em 24 hora:; e de 6.000 htrm e qualquer ~ 3.0 A falta ue mattas muito difficultaria o 
das outrn.s nã.o tem s~~rior a. iOO litr<~S. :A.. custeio do lazareto. sendo necessa.rio impor
d(l Padre «fornece dtar1a.mente apenas 650 ta.r lenha ou carvão pt\.ra todos os misteres, 
ntros.:r> etc. 

Accresce. Sr. presiden~. que_ falta. a essa « 4." a falta qua.si absoluta de agua. potavcl 
ilha. um :(>Orto que permttt<~ filctl accesso em não ~endo a. que existe. de primeira. quali
toda.s :\5 epocas do anno. . da.de, não pôdeacoroçal' a. constru~ão de um 

A Ilha de Fernando tem apen:tS na. parte laza.reto em Fernando de Noronh:!. ......... . 
Korte dous ancorarlou_!o:; embora profundos. alem de dispendiosa tal inst3.lla.ç1io della. não 
completamente desabngados quando sopram se colhe1·iam as vantagens desejat!as, visto se
Yeutos uos quadt'a.otes de nordeste, norte e rem muito frequentes os incommodos iates
oeste. . . _ tinaes c:!. Usados p:>r taes a,nua.s, conforme ve-

Sobre estes ~ncomdottros. d\Z a com~ms...<:ao, rific."l-se do pa.1·ecer sobre a llba de. Fernanrlo 
a C\tjo relatono tenho alludtrlo, o segutnte: de Noronho. elaborado pelo Dr. Jose de Souz-., 

<Os d<•US tmicos ;;.ncorodout·os o de Scmto c1:~. S~vneir~, e;;.. . _ . ~ 
11•ll@io e o 1Je Olcf.,,,-,-o entre a Fort<\lez.'\ dos 11:_ 0>- 0::. looalE:S Ol:l.lS _adequados a ID:.t.al
Remedio:; e a Graoja ... A e::seada de ~<mto la<~to do lo.zareto ticn.;n di~t.'l.ntes ~o porto de 
Atltr,nio dil rlesembarq ue dtmm~e todo o a.nno d~:~emllo.rque. o que mcommo~a.rn~> os p;.!.Ssa· 
exceptuo.do os dias de l'essa.c:L que se m•\ni- ge1r~s com frequentes ba.ldeaçoes ou longas 
fe:st::~. nesse 1:\uO da ilha de setemb1·o a mar<:o. ca.mmbauas.» 
A eoS<!<loda do Cr1choJ·;·o é sómente accessiv_el Sr. presidente. depois tle tii.o convenicnt~ 
de mo.io a setembro, dut·ante os outros mezes provas da imprestabilidade da ilhe. para o es· 
são as areia.s levadas deste porto para. o de ta.belecimento do projectado lazareto, con
S<mto Arttonio, torn:mdo-o mui pe•lregoso e clue esse relato1·io a.mrma.ndo que Fernando 
mui perigoso. . . _ de Noronha. não on·et·ecea.s condições indispen-

<Dul'ante ossets mezes asareu1.s sao leva- sa.veis a. um lazareto de 1• ordem. 
E assim foi dado por concluído o estudo e 

exame que (1. commissã.o do governo fez 
nes..<a ilha. 

d:!S de Srmto Aatoaio pa.ra o Ct:r.cho;·m e nos 
outros mezes deste pa.ra aqueUQ ; este pheno
meno exigi rã. estudo prolong-c.t.do e cu1dado 
especial. quo.ndo se tra.ta.r da. construcçã.o de 
uma ponte (ou mo_lh~), para. o seguro desem- Depois de feito isto, Sr . presidente, tratou 
ba.rque de p3.SSAgeJros e cargas. . . a. comm.iss;1o de ir á llha ae Saoto Aleixo; 

<o ~mcora.douro ue Santo Antouto est.ã. a mas, pelas mesmas considerações que a.cabo 
dous k~lomet.rcs da. villa., 01~ _sede da :l.dmi-1 de dar, opi?ou pela. não iostallação do Iaza
nistraça.o e o do Caclum·q está. em frente ... » reto nessa. 1lba.. -

O llonrMto e di.,.no chefe da com missão, Examinou ainda 35 Ilhas do Piuna, que s.íO 
Sr presidente. conclue seu-retatorio com as quasi dentro do po1:to, e tendo de ser feito o 
seguintes considerações sobre a. llqa. de Fer· serviço pelo :>.ncora.douro do Recife, e por en
nanuo. dizendo (l!) : , tre os navios; por estar<LZã.o princip~lmente 

« Que 11ão (l.present3. esta ilha condições opinou 1.:\mbem pela. sua rejeição. 
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Dirigiu-se ainda á Ilha do rtamaracà, reco
nllecerulo nesta ilha coudiçi'ies Sll!)eriores \Ls 
de qnnlquer daquelles outros pontos pa.m 
o est: belecimento do la.zareto; mas reconhe· 
ceu tambem il. incon Yeniencitl dos seus dou~ 
p~quenos J?Ortos e aJuda mais s~r urna. ilj1a 
muito lla.bJt,'l.da e nao o1ferecer as coo.d1çues 
necc~sarias po.rtJ. mn servi<.;O des1la ordem. 
( ;lpoiod os.) 

De1)ois foi ao )JOntal do Cabedello, e. exa
minando-o, reconheceu as mesmas condições 
e inconveniencias que havia notado nos 
outros. 

Aindo. foi, por ornem elo governo. a.o C:abo 
\le· Santo Agostinho. e pel<~s mesmas desvan
tagens e mit:; condições , difilcul<latles de 
;!tracações etc., qui! bu Yia encornr~1.do O.QS 
outros lac:te~. voltou a e:o:.aminar o <i e Taman
daré. 

O SIL G.\::>P,\R Dru;"'moxn dá. llm a]arte. 
0 S1:. Cm;uro C!II"1'R.A- Desrle, Sr. presi

dente, que o parecer da honr;tlla commissiio 
t:Ji su bmettido M cc•nhecimento e conselho 
autorisa.•lo do Sr. •iirector <la. saude dos 
portns, e que este rlis1;incto e competente func
ciann.l'io,com eUe accin~dou, ~ pu.rece-me que o 
goYetno, bas~a.clo em tão dout.n..o; opiniões,- de 
autorhlade::; competeJtti;;sima~. procedeu l)Cr
!eitamentt: bem, cs~.:olhcnclô: c~sc local que 
lhe Rr;t intli<'auo como ,, quo melh(lres con-
dições olferecia. · 

o SR. GA:;;r.\.r. DlW~D[Q~l) - E' um oollo 
logu, mant:>s par::. lazareto. 

O S1:. Ç(>E:tuo CI~TnA -(L,:) cTamaiiclr.m} 
& ur:~ pcq tleno po\"o:l.·lo d;t CtiS[j. de :Pérnam
buco. ;listunte 40 mí.lhas do t:ecift.'. c onde;), 
i!Osta faz um<L grand<: curvn ou en:;·~~da que 
c•!m a. linha dos , .• ci(cs forma o ilOL·to de 
Ta;oa•ld•u·,i. \lm dos melilOl't'::: :mco:·adouros 
;!o E~tu.\lo dQ Pet•n:tll·buco. b:I.Stunte •. n·o(tmdo 
)',J.V4 a. ~'S.diJ1-ha.·ct:,çiies di: "rj·t.!.l.df)" (:•· Cf( lr~r!..(J; sua 
~arra tem c·~rcn. de 900 m!ctros de largura. 
com }ll'Ol"undid:1de de 10 a 1 2 me!1·os.fando de 
ln<lo. O a•<CO)"ttdow·a •] su(ficicnl~me;He -casto 
;xm~ o sen:i :o do lu~M·eto e abi se encontra 
t:1mllc·m aguelln. proftmdidade e :1 mesma. na· 
turcz~~ de fundo •.. 

«A agua )JOtavel c abundo.ntc e pr)de ser 
cana.lisatla rlos dous ríos Br·~jo e J.1la;~.bu
c(;/,i;!/vt e distante do :pequeno povoado cercn. 
lle umu. leguu. · 
; <O terreno e planoe arenoso ate grauae 

dtstan<.!ia d\1. pr-aia. com ligeira inclinação para 
o mar. h a vendo di vé.rsos poços ou c.:1.cim bas 
ue pequenas dimcns.Jes, cuja agw~ ~ perfei, 

·· tam.ente potaveL . . · · · . · 
" . . . e· O local 'Jl!C m.ais ~€:)li"CS1i.!. á con-

5!i' I!Cr.·<o do la :m·eto: ~~~stante. rast o ptJí~{' c!lnr.cr 
toe/os os edificirn noc~s.~m·ios .a. um 13:<tabcleci
'í'rilto de p;·imei;·a rn:deii~ e· arejados l?elos 

vêntos que dominam na costn,; sadio, arbo
risc.do :por g!'andes coqueiraes e mais inter 
namente por ma.ttas, e, ú n~o fosse o facto 
de e~tar situado no continente.rennirW. todas 
~s C<Jndições prescriptas pela aútoridade sani
taria..,. 

Em vista das considerações exaradas neste 
bem eLaborado relatorío, concluiu. Sr. pre
sidente, o hmlrado chefe da commissão -:por 
escolher Tamandare par:t l ocal elo novo hza
reto, visto ser o uníco ponto dos estudados 
lJEla. commi~são, qne reune a.s condições e:;:i
gidas na;. insrrucçôes organiso.das pcl\1. inspe
ctoria de sa.ude dos portos. 

O sr~. G.\SPAr. DRtM~IOl'o-De ~uem e esse 
parecer ~ 

0 SR. COELHO C1~"'l'1~A-E' do presidente da 
com missão nomeada para proceder à. escolha. 
e construcção do Iazareto de. Per nambuco, o 
honrado s~. corone~ Aguiar, engenheiro 
distincto. (Apoú:tdos.) · 

O SR. GA~PAR DRm.ruo:-.'D"-E' official do. 
armada 1 

O SR.. CoEmo Cr:sTR.A.--::-E' preciso que V. Ex. 
fa.Ç[I. distineç1i.o entre um ofilc.ial da armada 
e li In hydrogl'llpbo ; a. hydrOgl;aphia. e um 
ramo de engenharia. civil, e é um~• especia· 
lidadc (}ue nem todos os oUiciaes de marinha 
conhecem pmti~a e tec!miC:J.rneate, e um im
portante ramo da en,gcnlwria civil. 

E c-reio mesmo. CJ.Uo os an r.igos oflkiaej! tl<J. 
armada só a. conhecem por t1·aballtos de gabi
nete. 

O SR. Jo~Ê CARLOs-Mas. nós estamos com 
o Sr. C::.lheiros d«. Graça ·qu e e meu conter· 
r~neo, e que e umt• g1·u.ncie a.utorida.dc no 
o.ssumr1to. 

0 Slt- CoELUO CrKl'lt.~-Peràôe Y. Ex., 
ou não· me conformo em ausol uto coru esse 
modo de pcns..<tr de V. Ex .. t~nto mais quanto 
obset•vo em outros tra.bo.lhos 1le autoridv,de 
dema.sit~do competentes, opinião di vel'sa. ; que 
Mouché por exemplo, em seu:> kabal!J.os iu
dica-~ondagens de nove metros, para esse 
l)Orto, fundo que comporta. calado superior 
aos dos grandes !Jllquete; que poden\ entrar 
i"ru.ncamelltl' em Xcrmanda~·é, po1·to abrigado, 
ontte podem fnnden.1· os pr ')prios tran~atlan· 
ticos. (!) 

(Í} P o1·to de T<tnWHdare-'-Tamauda.ré, p o
voação,. not(J,>I;l peloc SClt porto,· ' o· melhor · 
11 es ta cost<1.. . • · · · · 

Este porto tem capn,cidade :para na.,.ios de 
1 ~ pe:> de calado, pois encootra.-se S met~.-os 
J.'(!!JW.r. jimdo de tanuz, c J. IJasta;ll e aõrigo.do'"'·=··-· 
rJ.e todos o.s ~entos . 
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O Sn. GASI'.\t~ Dw.;mJ•>:-:D-Eu ji pro,·e i 
aqui o contrario. com ·~utoridade::; Í!!discu
ti \"eis; para tiue V. Ex.. não traz uma amo
ridar!e 1 

O SR. ç,,;;i.no Cr:->'l'R",\-Porqno hasta a. que 
indiqtlei. c não precirot•ia. trazer para aqui 
documentos o mappas de outras autoridades 
na mo.teria. 

O Sn.. GA~P·'"'~ DJu.m~roxo-)ta.;: eu trou::o:e. 
O Sn.. Co•:wo CJ:-.'Tn.A-lli:l.:S neste momento 

estou expondo o. am,·mativa. ce uma. autori
dade contra outr;J.. 

o ~JC GASI'AR Dar;mxo;:.;o - Não e au
toridade p~1·<~ comr:q>or-se á C)Ue eu llpre· 
sentei. 

O Stt. CoELno CI:--'TR.A-E' o qnc parece a 
V. Ex. 

Termin(l.udo este parecer. depois de mos
trar que o !\teto de s~r o laza.reto no comi
neo te utú> tem o iuconveniente que se l lte 
quer dar. citando os cnsos de Lisboa. 1ulon. 
Cherburgo e Bordeaux,-i!ncle o :>crvi.;o de 
tsolt~mento e q u~Lreni.enario nada deixa. a. dr 
sej:~or-e que estii.oinstallados no continente; 
a com missão desses conspicna:> fuuccionarios 
não duvidou preferir o ·e:tcellcnte porto de 
Tamandará. q;1c ern o uoico dos estud:~.dos 
que servia. :i.s condiç-iies desejadas. 

O SR .• Jo~É CAtu.os- E v. Ex. qner com
p.'1.rar o 1<1z.areto de Tama.odare com v do 
T~jo o u Bor<~CI\ux.? 

O SR. Cott.no Ct:-;nu- Satisfeitns 3.$~itr. as 
coodiçl"H'S cxi ;:i~l:ts na-; instrucç.~es que cum
prin. •JiJ:oer,·ar. ;L commi~são coucluiudo seu 
tr:l.hallto ro:>.nil"estou-~c fr.l!le<Lmcnte peh\ es
colha do local onde •·stà ~ construindo ac
tualmcncc o lazar .. to. no ex<:!!l!entc ll011tO 
eS<:nlhido. 110 (l<)rto de T:lffilLtHhró. 

Kiio h~ vendo por to :~ll:u m 110. cost..1. de 
P~·t·nambuco n:>.$ tOrJc.li~cie:; de &ltisf:uet• á:> 
pre~;el'ip<;G~,; reit.a:> pelo inspector •!~< s:tutiu 
uos port06. COin11 j;"~ uissc. e sendo o 1ie T<\
mo.nda.t·c o unico que satislàzin as exigenci:l.s; 
e que facilmente ))Me ser isob~uo . delifJcl·ou 
o governo pe1·reitamente bem, edcolbl!ndo-o e 
ma.nd3.ndo alli instal!ar Cl estabelecimento 
que ji\ ~e h a vi11 pretcmdido iniciar na. Illut. de 
Fe1·nando de 1\oronlla.. · 

Este parecer com o qual se conformaram 
os dignlls clinico) ct serviço do Minls&erio de.• 

A Sul da fortaleza. h:>. outro ancarwlour o 
ma.is espa~so c mo. i$ fundo do que o a.ntCIX..
Jclltc. m:•.s. p«• fi<:<\~ en1,fT<mtA ;.i. b:u·r:>.. é in
teir:uaent.e dcsa.lwigado:- e, portao to, sujeito 
:l. gt~\odcs ~~~lhões. mo~mente qua.udo o 
vento est;·~ pe!o qua.drante de S'. E . . (Roteiro 
d~ eosta Norte. Prat ico Felippc). 

Interior, set•vi u de bnse par~\ :~ delibe1-a.çã.o 
olo f!O\"t!tnO do honrado Vice-Presidente dl 
Republic:t, o digno Jl1;n•eclHÜ F loria.no, ele 
saur!o~ memoria. (apoiado.,), que fe~ a es
colh:J. em questão e ma.ndou iniciar os ser'"i· 
ços. que jti. vão em ;vlinn tado ~t3Clo de con· 
~&rucção. no porto. do Tumandaêt•. 

E' ~erdo.de que dur:1.nte <l$Ul. constl·ucÇão o 
espccul n.~ivo inf.e1·es;e t>arücular se jui"'Oll 
oHendido e tem Ievantado trrnode grita cÕn
demnawJ·ia d ts•a I:'SCOiha., e ~em esta.belecido 
questão de direitns e posoe em tert·enos de 
ro:wioha que ~ão de proprie·la.de iocontesta
vel e excluslv••· <lo governo ria União. 

O SR. Jo~t=: C:~.m.os-Jil ahl não entro por 
que é que;;t:lo rle lamilia pern:~mhuca.nn.. 

O SR.. GASI'Af:. ORUll:\IOXD - V. Ex. póde 
até nos dizer a quantia a que montam as in· 
demnis.'\ÇÕ(:s. 

O S•t. Coet.no CJ.-.'TilA. - E' esta o. questiio 
principnl por que se tem Je..-:t.Dtado simi
lhante grii:<\. na. imprensa. de roeu Esbdo e 
<f<, outro.• pontos. conLra a escolha. dfJ lo:,.';U' 
de Tamandarê. visto ao (JUe parece ter lia
v ido mallogro d~ 11reten~íies ; porquanto 
tendo o t,oonrno de 1:111ç:~r mão desoes terrc- · 
no3, e ex.'lrninaodo os ti tu los de p~opriedade 
que lhe for-.\m a.prestntados. verillcou não 
serem legaes, notan:lo·sc qu~ n. fazenda. Pu
Llica est:a.vn. lw.ada. por CSt.'\rem e.;..;e~ tOr· 
r •·nos usurpo.drs I' multo.~ delles com titulo; 
clandtstiuo~ ou illegaes. I):J..'Sados t>or indhi
duos que se reput<Wttm pt·oprietnrio;s de taes 
terrt'OO:>. 

O S1~ .G.ISI'AH 1 lllt;::ll~to:>o-0 quo me l'on:;t.'\ 
e que só ll:\ tleso.pt•opl"i:t.ç;i.o gu:stal'o.m·se 400 
coutos . . 

O Slt.COEr.HO Cr:-.'TnA- Nüo h:~. to.l, por or:t. 
nenhum:l iu•lemnisa.e~'lo tili feit:~.; ~c o go· 
,·crno ti veS$e ILntHt ido :L • ·sto.:; p l'()teuçvcs. 
tnlver. niio l1.ppnrec:Cs:$CI1\ Nclamo.çves. 

E' cssn o.qu<;stiio primordinl, e e A '\'"erdn· 
de!ra cMga; o int<n·esse privado uffendido. 
desde q11e se !"Uppõe ga.ro.utido com a sup· 
posb\ pos.~e de terrenos que pertencem ~~ 
Uoiüo. e que vê despi'e7A"\dOs pelo governo 
que hoje occupa-os. le,ra.ota. desarra.soada.s 
pretenções, e não pude P.Star S\tisCeito. 

0 Sr.. CAS;u..:..o DO NA!C1Mt!\'l'O - Eotiio" 
parece que niio undei t.ã.o en·ado. 

O Sr... CuELuo Cr~"'TRA-V. E:\:. andou per· 
feitarnente bem, e eu felicito~ por ter sal· 
Y3gll:!.rda.do os interesses tia União e pre>t=tdo 
ao meu glorioso Esf.ndo es..c:e a.::-signa.Iado 
set·\·iço. , · 

E. não podia. deixar ue razer, em vi~ta. d:\ 
opiniã.o das n.ntoridlldes qu o o pt'OJlrio go
verno commissio!:..â.ra. pa.c-a. tal fim. 
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Vô. poil:'. V. Ex.. Sr. _presiden~e, que ne·' tlades á. marcha. do grwcrno .. !:!. tão obcrado 
niluma .respons:~.1;ilidadc< ca.Le a.o nonr-.\110 :Mi· de pendencia.s mcli:ul~O$a,$. (..J.poiudo-;). 
nistr·o tlo lnt.~rio:r. pçl:\ lcertnda escolha. q uc A~itn. ter~"- em breve . . _ tormo as queixas 
f~ seu digno <tntcc<li!sor do loc;tl llOl questão. em!crer,:acln.~ :w m1s.>o gO\'er·no- por se oori:;~r 
(.4.po;iulo$). . os mwios que dl'lma.n-1u.m por·tl)s do Norte n: 
· E em vista do q:.\:i) ::te:~bo de ler :i. Ca,rr.M'a. um hz•1reto longit\quo. subt·ecil.rreg:wdo ;;,.~ 
sobro :~.s O)ndiç.~~s da. Ilha. de Fet·nando de co:~:p:mh:as tlll :.:·mac:lores de despez;i; <mor
~oronha.. ~:·gcuto: podio. o !!Ot."erno ues-1 mes o ob1·i;;a.ntlo os P<~~"J;ageíJ'·:>S a. cx:cç,so; de 
prez:\r os conse!tlOs do.> s, us delegados e ex- p:~.ssttgens. 
)Xlr-!>(:1 ;.;, verd:\deira;s av-entun.s, man:lando , Pa,;~rei. Sr. pi'Citidr.:r.t.P., n. ll.[)rcci:P' 1\m 
construir um !aU!.rer.o naquel!a. \ll!Q. nccan·e.l Oll tro ponto do di:;c,Jr.::o do meu h•m!-ad.-l col
tan·~o á Unif~o \J!Iia. gr:tl'lde d.-~-per..a. de tr~ns- le~:l.. rte[>m.a•'o p<;lll meu di$t.ricto. ::~.ttinente 
_pn1·te di:ficilimo como e o de Recite a. Fer- á attministraç.iio de rross.J pro:>pero e gr<LU
nando (~10 mil ha~.<) ; agg1-aYatla.s mais aiud:. dioso Est.ado. 
pelu." difficuld;~(Je~ <te rep.-trac;ão ~: aJ,)üs~ci· S. Ex. oooupani,l.o-s<: t\(l llom-:~de> .Miuist-ro 

·--mento do ptuject.ado JnY.artto (.l:l. ilha. por sua do Iot.;:rJOl'. tllsse {JU<• ft.ll'a. « de..;kal l> par;\ 
ual.uL'07.3. im])n)p~·ia. püra. csr..allelecimento de com o Sr . Pte:-H~u tr. <t !. Repr1hlb~. ~:~ue «não 
t.'ll ordem ~ ! llle h(lsia dito ·~ '"etd:l.de quando informilra» 

Podia o go,•erJJO. dep.;,is 1le ter .manriado >:l)bre n.conu.cimento~. qu.: se p.'I.SSf:.\'<.m na. 
estudar I_){)!' um\\ Ccmrnis.<ão Es1)ecial todos União. e:n rela.\'ii,o .. <i: ordem publica.- . .. 
. ~cspout<:k\, _ que_. s~ iodi;dta1·a.ru como pro·· :·· Sr. pr~:sidente. en(l.credito que n. polít ica 
vríos par:~. servi1'em :t ínstallaçã.o~do laz;)..-reto .tenha l~Jt·ça para cag>or. ~ mesmo par.t l!es
\te;prez;,.r o porto r!e Ta.manrlaré p:11'a :pre- Yail'il.l' espíritos illlti'IJ-;tdos e demasio,io ins-
feril' o de f;!-roalldo. lev<vlo unicamente -pel<i._ struitlos. · · . 
co~ rente d>t(!Mlies que 'Pll~~m peln. l'ldop~ií.o ·o ' SR.. G.\SPAR. UJa;)um:--n-V. Ex~ . pr'>d e 
da ilha. ,ô ·pn.ra. terc,m u l!l.xareto em um csta.r.sendo 'Ç'Jetima di.~o. -- · · 
~n!.o, insnla:r:. ~ . . ,_ . - . . 

E p0dÍ<;-lHfl g'(J'>;'et-oo patriot•co, qul! -2el<l o.:: o SR.. CoELHO Ct~mA.. • :l.CretliCO mesmo 
interes~es pf>-tl·!os. •'eix:tr de conside1i1.r f•S que possa, com.; · S. Ex .. h;J. ponco dis;;e que 
dtspeu.a..< o~Ont'I..'Ultes . ele TJil'>;'eg:J.ÇãO. que !Ol'ÇO· O oil'.:!o~pero d1eg11e a <1esper:::.r O ()(liO Õm 
·~mcme lm"-,;ria. ue se esta!.<:lecer de Per- V ("7. do sentimen~o po!ir.ico. ·~ cono;(lJr.i!·'l :1 
nwnbueô a Fernando, por cont:~ 1lc. E>tado. r.ontos. muito o.lem de> Qbjer:tiv-o :t que ;;e .~e;;. 
oom a coDSêrva<-iio ; a outr·os gu~to~ tbrÇtlodo~;. tinava.!- .. 
Jl.'lr:l n. mauutenç-:i.o des~ esi;;l.belc::imento :Vfa:<, Sr. -prc~'~ente. eu jãm:~.is podi:l. ,~;re· 
~m um loca l tlC:: climcil ue.~CilrbtU'qUe. ern oi i t:lr (!Ue tl.tes smtimeotos tb·a:;scm i~•~\;:l r!:: 
j)OltOS dr. nifiiculto;;o :l.ccei'OO como sã.o os obliterar a rar.·\o e dr. lívtcl· C~~ lar no ewirit.o 
dn.q uella. ilhn? . . de llorneus qne l'ora.m IHHl~ro <'lmigo~ 't· quo 

1'\eü'J<Wdou o govt~rno em _pr~f<!l'ir T:tm<J.tl· deviam E!!ltar pre~r:>s peln uobrc ,:enti r:w::tu (l:t 
rl~1-~, que te:n um pol't·• magnitko, o me.tho:- gratid:b; que t\:r:tm hontern r.le•Hc<,J.o~. q"e 
de toda. a cesta .. do Estado ,:e Pcr-na.m buco... t3nto ntereeet~\m de ~~<us antigos co·rt-ligio-

0 SI:. GA\<I'Alt Datilmo:"u- (!uanto a. isso narios; que por :;tJrern l!oj:: a n:.agoni:;l.:l.s. \"e• 
rémelto v, Ex. :tO sr. Calheiros dt\ Gra<ia. ollam ttato.l~os em pvlJlico com tals~>?ri

d<~.de! t!e>:o diz.er. com :~- iiir:\ crueza. com que 
O Sr... Cor:um C1:->T!U . ·; • e o uni co nas o nobre deputado tratou a nos~ digno Mi

t()tldições, exi;.:i.dtt'S pelas illStru<;ÇGes dadas à. nistro do· Interior, distinctó por· todo3 õs ti
commissi'io . . !\-Iostrando, ·Sr. presidente. que t lo 
be.i11 acerw.llos :1uda.ram. o meu llom·ado u s · .. 
a1ni=, ex-ministro do interior.. . O Sn.. G,\.SPAR DRIJ>BU:-\D-Lamcmteí ape-..,v n~ts_. · · · · 

O SI\. GASPAR DRtm~roxD-Elle f\)i.embru* 
lbado. 0 SR. CO;;LUO GJl\"J'll.A-S. E.'l:. diS3e que o 

hOUi'adO Ministro do IlltP.tior wltou <~ Ter· o SR. CASSio\:"0 DO N.\SCL.~=-'l'o -N;io e das da.'! e M Presidente da Republica. nor n('ll) lba 
eou~ mais _íaceis, porque eu sou. um tanto ter dito · que P.crn;ttnhoc0. e~ta.v~ sobre· u,m 
got·do. imagina rio vuk:lo; que_ o. 1i1Jel·'lade a.lli ~s-
. O SR: ·r.o;;:r.n-0 CG..T.RA . .' • . e o meu ill.us- t3V(\ w[hida. que era_ utna. Van>ovi~~ que t.t'<l. 
tr:l.do e distiucto coctermoco. a.etual. minii'tro impossi>el respirar.~ nnq_uelte · abençoado 

· àa m.asm:J, p.<~Stn • . eu me coosi'dero reliz por sõl9 ~auras da. g~érdade. porque tu•'Ó és-: · -
pó:· . em _ :_evídetlcia.~ ·- 'um. acto :patriotic~>: ·de Ulova. ·f\eOO.ixõ · d3.s guar,~s ·de feno rl(l bon;· .. 
llS: Eis .. . qUi< m:\ndaJúlo· ncceh•l':lor a; cons· ·1·ado go•e:·n:1.dor. <lue com o se11 cxe:·ci!o ~
truc~(io' dcs~ 031.a.belecimeuto. _em tiio exeel- p_h)·xiava. a.qu.r:l~e gcri~ . .ro~o. épiLrfotico P.o'"ô. 
·lente loc~d. evit.'trirr( 'novas , l'eclamu.qões di· S. Ex. roi lll)usto. para proml-o ú. sacie· 
ploma.tlcas, n.rredando :isslnl· _outras· difficul· dade basta. uma. eiinplcs _an3Jyse lias fa.çt.o~. 

Clut!llt;~. V. Vl ' 53 
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Si passu.rmos uma vista retrospectiva. sobre 
a. força. de todos os Estados da União, nota
remos o seguinte (lê): 

-«0 governo da antiga provinci~ de Per
nambuco teve sempre a sua disposição, 
desde 1835 até l8B'J, força. muito m:l.is nu
merosa. do que actualmente pa.r:l. policia
mento de todo territorio de Pernambuco •.• 

Mesmo com a força. de linha. scb suas or
dens e em numero muitas ve;r;es superior a 
2.000 homens do exercito, os presidentes de 
provincia julgaram necessarla !orc;;l maior, 
sendo de aeoordo com a Assembléa. provin
cial, a fo::.'ça. policial elevada. até o :ugarismo 
de 1.49Q :praças, numero que o Estado n3S 
condições anormaes de di1liculda.das e per
turbações jámais a.ttingiu . . . :. 

A forca publica. actualmente ftxr;da pa.ra o 
exerciclo corrente é composta. de tres bata
lhões de inrà.ntaria, e um corpo de ca.vallaria 
·com o total de 1.391 praças efi'ectivas e 73 
o.fiicia.es, como se vê dos documentos olficiaes 
publicados. 

O SR. GASP_-ta DRmiMOND-Tod:~ - a força 
estadual e municipal ! 

O SR. CoELHO C~"TRA-E' esta totla. a força 
policial de que :põde dispôr o honr3do gover
nador de Pernambuco. 

No interior ha. desta.ca.das nos 5S municí
pios que constituem a. divisã.o a.dmi:ústJ:ativa 
do Estado 981 praças, resta na. Capital apenas 
483, nesse gran.de e::rercito; é este o effectivo 
que lá. existe. _ 

Destas, devem deduzir-se 15.0 ps ra o ser
-viço dis.-rio constante de guardas d:~ Deten
ção. Tbesouro, outras reparticões e ordenan
ças. 

Resta, por consequencia, um effectivo dis
ponivel apenas de cerca. de 200 pl'ttças; eis, 
·sr. presidente, o numeroso exercito com QUe 
o digno go•ernador de Per11a.m.buco se man~ 
têm no poder: aqui está o ma.ppa •ia. força, 
em detalhes, por onde se póde Terifica1· a 
exactidão do meu acerto. 

Ora, Sr. presidente, si fosse e::tacto o que 
se allega a respeito da. falta. de garantias de 
lib&~a.rte, e de ordem em Pernamb.uco; si 
fosse exacto que a. Ui só ha. o prestigio da. ca.· 
rabina. e dll. espada. certam ente olio .seria 
com 200 e poucas praças que ha na. Capltal, 
qUe se poderia su1foca.r Ul!la população de 
um mUh!l.o e meio de habitantes, tio ciOS3.; 
de seus direitos. 

A Iogica. manda concluir •!e tudo isto
que para. poder manter-se o estado actua.l 
da administração de Perna.mbuco,e ne<:eSSario 
que a p opulaçã.o se tenha conformado com o 
estado de causas que lá existe, applaudindo 
e mantendo por sua dedicação â paz todos 
os.a.ctoS da administração, _por se~ elles 
pautados pela. justic;;& e l$lidade, mantendo 

a ordem, que é o elemento primordial Ja 
liberdade . . 

Si uns são amantes da ordem por intuiç5.o 
pro:pria, outros teem necessidade de ma.utel'· 
se dentro dos limites trac;ados pela. lei. respci. 
tando a ordem, pelo temor da. pena.. e é por 
esta razão que tem sido preciso conservar nos 
Estados a iorça indispensa.vel á manutenção 
da. ordem legal. 

E' o que se tem feito em Per!lambuco. 
Para que o meu prospero Estado pudesse 

~r uma. Va.rsovia, era preciso que là hou
vesse essa força. cread.a pelo delirio parti
daria, sufficiente para arcar com todos os 
elementos de que tanto ala.-deiam os hon
rados deputados da. opposição, que dizem dis· 
por de tanta. força. popular e tanto prestigio 
n~uelle Esta._do, que che.,N-&ra.m aqui a. blaso
nar que fac1l lhes teria. sido armar 5.000 
homens :para com elles auxiliar os revol
tosos. 

Ora, comprehende-se que em um esta·io 
ilesespet:a,d?r, como tem sido aqui pintado, 
como fo1 ntnda. h~ie pelo nobr~ deputado -oelo 
2° districto. bastava. a metade desses honi~ns 
pa.ra desbaratar completamente as forças do 
governadol' e aniquilai-o . 

Vê V. _ Ex. que não ha. o.psoluta.ment.P. o 
menor v1slumbre de realidade ness~s q uadl'os 
theatraes que a. fantasia mostrada do meu 
honrado collega. pelo 2" districto tem aqui 
desenvolvido, tendentes a mostrarem que 
a.quella gra.nde e generosa terr-a que aquelle 
pro:;pero Estado é uma Varsovl~-

Nã.o ~e póde admittil- Va.rsovin., sem força 
numerosa e aguerrida. para comprimir a. Ji
b~rda.de e supprimir a. inrlepenriencia.; e alli 
nao ~a as forças_.. que a. fantasia. politica tem 
descnpto, com o Ja demonstrei. . 

As despezas com esse Exercito são avulta· 
das d!sse S.- E:x:. ainda. · 

Si o nobre deputado se der ao tra.balho de 
compulsar os rela.torios dos differentes Estar 
d~ a que ha pouco me referi, chegará á se
gumte conclusão (tê) : 

< O Parà. tem I . 000 homens em armas e 
dispende 1.419:000$ com a policia.. cavalla.ria. 
e bombeiros milit.arisa(los; a. l:la.hia. tem 1.600 
praças ~e policia com as qnaes dispcnde 
970:000S annuaes. Ceará mantêm um bata· 
lhâo de segurança com 417 :praças. o Mar:t· 
nhão dispõe de 435 policiaes. O Estn.do do Rio 
de Janei:o tem um eft'ectiv? de 1'.202 praças 
e 64 omcraes e des_pende 2.266:000$ annua.l· 
men~» · 

Convém, ~ntreta.nto. notar que este Es~do 
tem à.penas a superficie de 70 000 kilometros 
Qna.drados. quando Pernambuco tem âre:1. su· 
~io~ a 128.000 kilometr'os quadrados, a lem 
lias difficuldades de falta de meios de trans
porte regulares para o ·seu vasto sertão, o 
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que difficulta. em extremo a mobilisa.Ção da. ·governador de Pernambuco manteve-se den. 
força publica. (lê): tro dos limites da. receita arreead;1.da sem ter 

«o Estado d.e Minas tem 2.069 praças de necessidn.de, nos dous annos. de contrahir 
policia. e 94 otfieia.es. eropr<!stimos para. despeza.s ordina.rias. 

o Districto Federal tem 2.500 praças e des- Si toma.rmos para exemplo os Estados que 
de 'J 200 oof\.7· n mais mem pro~perado, e compararmos a. re-pen ·>· : v;~ a. nn.aes. 't J Es d 

OE:>ta.do de s. Paulotem 3.953 homens ce1 a .,esses ta os;.IO ultimo anuo de mo-
como e.ffectivo total de sua. for·~ e despande narcbia. com os ultimos orçamentos votados, 
5.328:399$500 annuaas com ella. Mautem notar•!mos o seguinte (lt:): 
1.728 praças eJU destlWa.mentos no interior. «Em. Minn.s, o nltitoo '()rçamento do regi· 
'Variando de. lO pr-Jças a 200 cada. um, tendo men trànsacto fixou a r~eita. em 3.951 :5()0$, 
na. Capital para policia;nento 1.228 praças que 1-eceit.a que progressivamente tem crescido, 
ordinariamente não destacam. sendo orçada. para 1894 em 12.000:00()$,sendo 

a razão de 3,04. 
O Rio Grande do Sul dispt>e de tl'f'.s bata- Em s. Pa.ulc•, entre 1890 e 1894 eneontra-

lhões de 1.594 praças, com as q uaes despende mos a djfferença. que ba. entre 6.~3:465S a 
1.52-2:000$000 ! :1> 25.320;265$ ou sejam quatro vezes o orÇa~ 

Desses apontamentos verifica.·Se que vem a mento de I B94. 
custar cada solda.<'lo, a.nnualmente. a.o Estai~ o Na Bahia .• em ~~.gosto de 1889, o orçamento 
de Mio.as I !434$. a. S. Paulo 1:34.8$, :\O Pará votaào foi .Je 3.176:8lf.$632. já. em 189-2 esse 
cerca. de 1:500$. ao Rio de Janeiro 1:790$, orçanwnto ele''a.va.-se .L 5-l23:i0l$; em 1893, 
quandc· a. Pernambuco custa. apenas cerca. de (1, 5.5:3:l:Oll$4S:l; em 1895. finalmente a re-
1:000$(.00! ceita f.,ü orçaria em !1.764:00()$, oquedã.a 

Até na. distribuição )o paga.mento à a. forçai relaçii<• 2.4 para. cresc~mento da receita.. 
a quota para. Pernambuco é taxada pe-la. Ko !:'ará, a lei de Olltubro de 1889 fixou a. 
ma.ior economia e prudencia. adminis~rativa., receita em 3.148:054~600, em 1892 fixou-a 
eDl obediencia. ao seu estado financeiro, a.liàs em 5.656:833$, em I8·J3 em 7.648:670$300. e 
prosptli'o. . · -para 1895 em 9. 764:000$ o que dti. a. razão 

Outro ponto a que o honrado deputado se 3,1. c~~mpal'ada. com a. de 1889. 
referiu foi o relativo a.o orça.:nento, dlzendo No Rio de J3.neiro, foi o!"çada. a. receita. em 
S. Ex:. que era um orça.mentv aspbyxia.nte. 1894 ern 11.768:874$, tendo o orçamento desse 
e que os ira postos tinham crescir1o ex.traordi- Estado de dezembro de l88Usido de 4.146:000S; 
naria.m~te, obrigando assim muit .s casa.s 1oi alli de 2 ,4.6 a. razão. -
de commercio a fecharem as suas portas. No Ama.zona.s. cujo or~mento em 1890 foi 
produzindo um verdadeiro p:1.nico e desas- de 2.2.t5:270$ e o de 1894 d.e 6.651:478$970, 
tres. a proporçã'l e ~e 2,96.,. 

V ;Ex. vae ver,Sr. presidente, s. sem razão Si, pois, Pernambuco tomasse por base a. 
dessa a.ftirmaçã.o. progressão da. reeeitn. e despeza. desses Esta-

O orça.mento de 1892, votado por um Con- dos, ~ria, <Jalculando-::;e pelas razões a. que 
gresso que estava em fra.nca opposição e duas me refu•o, de cada um delles Cl.e pedir ao 
vezes prorogocl.do, por falta. de t'euniã.odo Con- contl'ibuiute uma. receita. para. o ex.ercieio 
gresso EstaduaL em é;.>oca normal, por dessi- cor~eote p·~la. base de S.Pa.ulo, de l6.5S4:000$. 
denci;tS supervenientes ~>ntre esse Congresso pela de Mina.~, 14.096:400$; do Pará., 
e o governador do Estado, fez com que em 12.852:400$ ; pela ·lo Rio de Janeiro, 
1894 !'6 a arreca.dação de impostos nelle cre~- lO 200:100$; pelo Amazonas, 12 273:160$; 
dos pr·oduzisse cerca de 7.000:000$ nota.n- e :finalmente, pela. progt>essão orçamenta.ria 
do-se que a. receita fi1ada naquella.lei foi de do E~ta.do da Bahia 9.950:400SilOO. 
3.678:000$000. Deixei propositalmente o Estado da. Ba.hia 

Vê, portanto, V . Ex .• Sr. presidente, que pa.ra. o 1im. porque é o Estado que mais se 
os impostos orea.rlos pelos advers!lrios do go- a.ppr;,xfma. não sõ quanto ã. exportação, como 
vernador prodnzira.n: qunsi o dobro da r~ quanto ã. SUJ\ despez.'l do de Pernambuco, por 
~ita orçada, receita esta. inferior. toda.via. serem similares os generos que exportam. 
ã. do ultimd orçamento da. xnona.rchia., que foi Pois !Jem, ca.lcul&do pela. progressão do orça.. 
do qua.tro mil e ta.ntc•s contos. Qua.odo na. mento do proprio Estado da Bahia., pela rela
mooa.rcbia, não só a. justiça. local, como ta.m- ção de·2,4, entre seu ultimo orca.mento do 
bem. muitas outras despeza.s corriam por Tegimen provincial e o actua.l como vimos, o 
conta. do Thesouro Federal e não por conta de Pei'llam:;uco deveria. attingir a somma de 
do Estado, como correm hoje; não obstante 9.950:000$ para. o exercido vigente. 
a reC~::i~ era computada. em estimativa. supe- Enr;retan to. o pa.triotico Congresso perna.m-
rior a tres: mU contos. buca.no, at'~endendo a todas~ conveniencias, 
. M~ tendo o Co~o-resso opposicionista. fixado supprimindo 1;ns imp-)Stos, m:1.n!endo outros 

a receita· em tres mil e tantos contos, o digno e elevando··equ1ta.tiv~n~ pa.rcamente outros, 
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órçon a sua. receita e despeza em poneo ma.is 
de 8 . 000:00~"'000. 

Jâ vê, v. Ex- Sr. 'J)Nsidente,que afastou-se 
oCoogl'eSSO estadoal pernambucano desW.pro
porção· que todos os Estados seguirarn,:porque 
o·que se dá. em relaçãoa.essesEsta.dos de pri
meira. ordem, que3c:1bo decita.r,da-setamõem 
em relação aos Estados pequenos, porquanto 
suas recei~ cresceram, as..~ come as res_pe
~tivas despeza.s. guardando sempre uma. certa 
proporção. que nota.-,se ser em geral nesses 
Estados muito maior do que se dá em Per
nambuco . 

ma.cões dos interessados. e nenhuma reclama. 
ção \"ein a.o seio tlo Parla.m.ento de então que 
ftJSSe transformada. em pl'< ~ecto de lei ten
dente a nullifiear o a.cto da. Assemblea poo. 
vincial, nos t&•mos do. a c to addícional, .. entiio 
em. vigor. que nullifica.ss~• a leí que havia 
creado taes impostos, e impedisse ares~ 
ctiva. col>ran~a, embora fossem elles indis
pensaveis á. m.anutençi'io dos 50rviços pro\"in
ci.Ms. 

Sr. presidente. correram os tempos e em 
uma. situação libera.! em que o digno chete 
de S. Ex_ • .• 

0 SR. GASPAR DRUIDIOND - Nesse tempo 
não era meu cbere.pll'qne então eu era eou
se-rvador e S. Ex. liber-al. 

Vê. porta.nto. V. Ex .• Sr. presidente, a e 
esta a conclusão a. que eu qu~l.'~ eheg-4-r, que 
úm Congresso que asslm :procede tio p!\trio
ticamente ; e um governador q1le ~e de 
a.ccordo com os repre,enta.ntes estanuaes nes- O Sn.. CoELHo Cnrr.R.A. ••• occnpa.va pro
tas condições, não querem, não de~eja.m emi::lente posi.;ão p<Jlitica,jonto ao goveroo, 
gravar, e menos _a.inna asphyXi~r a. popula.- con~guiu por um simples a.~ que esse im· 
çã.o. porqun.nto só e:tigil-a.m a.o :pi'Oductor e posto tosse suspenw. 
oonsumidor impostos moderados o na :pro- O resultad(), Sr- presidente. foi o maia des· 
p.orçã.o de seus ua.veres. astrado possivel, 

o s:a. GASPAR DR.umtor..-n dá um anarte. Sem .1\ssemblêa. provincial funociona.ndo, 
r- sem o presidente de ~ntão poder lança.l' rr.ão 

O SR. Coex.Bo CINTRA- Já. disse ao honrado r1e meios adequados a. minorar a crise que . 
de:pnta.do que a. receita. arrecadada com os começava. ; sem j.>Oder- mesmo obter da As
mesmos impostos a.ctu:~es, e que não foram &;,mblea que taxas::e o genero de principal 
decretados pelo aetual ~overnador, produzi- procl'ucção do Estado, que pela. crise mo~vada 
ram cerca de 7.000:000$000. pelo crescimento da prod.ucção e conenrrencia 

o Stt.GASPA.R DRU:r.n!ON:o - Poia estão pro· de generos similc~res de outros jlaizes, havia. 
duzin.lo muito mais, tant~ que, segundo me baixado considera.velmeote,chegou-se ao pon
eonsta., o governador te-ve -yon~de de convo- to de (o que mostra a situação, desesperadora 
car o oougresso e1traordJ.Dal'laill.en~ )>ara a que havia attingido aquelte Esta.éb!, no or
diminuil-os. çamento de então incluir o segu.mte tre· 

o SR. CoELHO CINTRA - Não houve serne· cho (lê} : 
lha.nte !atenção. Ha. !'tim., intenção e dever de «Para. liquidar o exercício futdo fica. o pre
eonvoear o CongreSS•• extraot>dina.riamen-t;E,, sidente da. provineia. autori~ado ·& emittir 
mas é para apuração da. eleição de governa- a:polices do va.lor de 100$ a 1 :QOO$ com juros 
dor e vice-governador, qn.e se ha. de reali$a.r de 5 °/0 ao anno,até a. quatJt.ia. de 600:00()$, 
a 7 de dezembro pro:rimo · se11do pagos de preferen,cj.a. ()$ credores por 

Quanto ao imposto de tonelagem,devo dizer seus o1·denados ou gratificaçõcs,restituições ou 
que foi creado pela. lei de 1872 e mantido pela obras feitas a contrac~os, etc.. • Não scrr,;o 
de .n. 33, de 1881, e ;;i b.oje é inconstitucion&J. pr-Qr-itlu.s as cadei.rus de ÍTI$tniC~® prima1·ia 
por ter sido :mantido na. vigení.e lei, ta.mb~ln que vagau:m; (tca S1AJPerlsO o ensino ?Hl-, 
o era. naqut>lla. época ; e deve sei' para o Es- ct-urno ! » 
tado do Pará. ontle me corute. vigorar. o Esta.,1o chegou, Sr. presioiente, à clepl~. 

E' um imposto que vigora desde 1891, não re.'"el situação denã.o ter nem com que paga.r 
só em p,:rnambuco como no Pará, e nunca ao seu proprí.o funccionalismo! 
elle serviu il. · política. loca.l para quo.esqu~r E' verdade que o commercio deixou de pa
eXl!lora:çõe3. O Pará tem-~ IDo.n.ti~ sempr_e gar mil e ta.ntos contos annuaes por impo:;1o 
no regimeo legal, oom . ~tuta prob~~a.d~ pol1- 1nilirect.o e por conseguinte suava ; mas (ol 
tica entre os seus pnliti.oos, que JliJllOJ.S ex- ba,;ta.nte generoso para fazer uma d~. que 
plora.t-a.m esses expedientes para aggredir os ainda. lá estã., que mostrasse a sua. !!'·atidc?o 
~us ad.versarios. . por esse importanle serviço. 

Sr. Jl~dente, ~ commerclo ue Perna.mb~co O Sn GASPAR DR'tnDtOND - Realmente foi 
oonmbma no re,aunen passado com um 1m- • : 
pcist.o que se eba.m_~va. de-gyro-nas l'e;;i~ lDUtto lDI:portaote. 
otllcia.es e <lue a. let estadual considerava. un· O SR. CoE!Uio ClNTRA- Importante para 
}!o$to addiCI.onal. os commer3i.antes que ftca.ram exonera~~ !\e 
· · A cobrau~ desse imposto foi feita. com toda contribuir para o E-stado com cerca de mil e 
·-~ ~da4e, apetar dos. protestos e recla- tantos contos, qua,nào o Estado estorcla-se na 
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c 1·i~il agw1issima ·le não ter com que p·•gat· 
aos ~eus pl'I•Pl'ios fun.;cionario,;. D:tlü vem a 
di\·ida do Estado ..• 

pllpdantes, não ha. a n(•tar sinão :::'R1·tss1ruas 
f.tllencias e que o c:nmnier·cio du Heci:e é u m 
d' s ma.is prospe1·os e Jb!·e~cente~ t.le nossa. Pa.· 

o S1:. GASPH~ DRu~DmXD- Esúí. onganauo. i:ria; e IJO>"SO allirma.t· que pala. cobrança. de 
taes imp .·StL•S nenhum~• fall~ncia :1Lll se !'e

O SR. CoEwo Cl~TRA- ••• agg-ravada }}Ol'- ;;istr·~t. 

que roi de então em deante qucella se to~·oou Depoi;; rle estn belec:icl.o ~s~c inmosto r! e r e. 
m:Lim·. -

!la li i. por comegu in i e, u n~c~ssiriaflD inilc· lJ<l.l'tição, cuja impt·úticulda de se tor·na moni-
clin:1sel üe exigir lWJC do comribuínte CCl'CU. f<·~r,:t, restabeleceu-se no exercício rle 188.') :L 
do lllO:OfJOS p:m.1. po.gn.t' 0~ juros <lc um<\ di- :S&l o impo;;to <I e g;a·l). Cjlle i1npo•·tava no 
Yid:t então QJU muito agg1·ava1Ja e que n~.o q11C ti1ra, suspen:,;o cum o nome de addicional, 
J:.íra, contralti•la, peb a(:tu<J.l situa(,iio. <'JU lRSZ. E~;;e imlJO:>to rendetl no exe1•cicio 

· Je (lii) : 
isto. ~1'. presidente, tem por tim mostrar 

~Gl·que o commer-cio se levanta (!(lntt·a o 1835 '~ 1886 ................ . 
iln]lJ~to de in(itBtrias e 1n·ofiss,ie~. im po~t" !i<Hí> a 1887 -· _. _ ............ . 
creauo pi?la. oituaç:üo que deu logo.r a c~se 1887 o. l~ilS (:3· ' tl·ime~t!'t;) .. . 
des:l.$tl''' financeii·o no Sstado. c n. q o e deno:· J 889 ... __ ........ : .. . 
Jnin•mm de l'i~pat·~íçii.o. c foi pelu.lei vi-l 1R90 .. , ........ . ... .. 
gmte púuco augment<J.(io pat'<L q•:e a contl'i· 1891 ......... -..... .. 
httição foJsse mais cq t1itatiYa c ma.isjusta na 1892 .. , ........... .. 

505:4 12~~<;)7 
1.2--.:2:29:;$671 
sm:<Ja::J~ooo 
758:;{44i;OOO 

l-0-18:5:14$(•00 
1_0(iíj:()63~1íJO 

!_3·!~:594$000 . 
repo.rtiÇ'.ào,do que '~te bem pouco tempo tinha 
sido. :'iesse inrposto tinh:~ o E~tado ;1. fontede 

A rtistr-ituir;i.o rh ~nnti·ibnição, sP.nrlo feita on•le n.urin. qu:~.~i meta,le de sw~ receita. 
pn· uma cornmiss[o dos pL'üprins int(,t•e,;sü·. l!>ses impostos que i''lram clt~:ssific<J dos de 
dos, mostrou logo ao tl~;co as inconveniPnci"s inc"n:-tir.ucionaes, IH'(I\"•1tàro.m em 18SG Y<J.rias 
dê&':L medida e a pouca ju~tiça co1n. que os rccl•tmaçi'il's du commer·cio do Recife. por ~ua. 
r~pj.rtirlnres distribuíam <L collecttt :\.sdi \'C!'S;JS A~sociaç:Üo1, a•) honradl.J ~1ilJistro d;~ Fazenda. 
cla~ses do commer·cio da Cid~tde do Recife. de então, ,,ue limioou-.~e <~ to:mw cunheci-

Ni.to poucas [0\•:un o,-; •·ecl;\.lm1ÇI}e~ e.- in nu- ment.o .. rlcll:~s c -ordenar ~o inspe~cor da. Al
nK:r:\s ~<i.o as cou te:;m~:ucs 1cí ta~ •~ essa' elas~ i· liwciegn., p11r ondG cntii.ó se cobravam os 
ti·~:.ção, meoasju.st& e sum guardar us prin- l)le>mos impostos-que continu:J.s~em :t éo· 
cip[.,s ue equhl<.l.de. bml-os rs(•.•iím:mdo o prooe~so da cobrança de 

Iüo deu log;n· n. qnc o Con;:;resso ultlma- r<~t·t.t$ medi1\;~~ Citte puue~:5c:m ser eonsideL·a
lnente rcrl uzmdo a.l;wns .;m postos q11e u.;:;~ra- <las ve:xa.toi·ias ... (lê): 
''<LY<J.m a í.ndustl·i~ du Esta.do e Oltti'GS produ- ~' 1 n.vi~o de 2. de nb1·il de 1SB6 a.ntot'isa. a 
elos indtHriaes que merecem pmtec~~'Lo. de· Ailaodeg:~ do Rei:i íe :~. cOb"iW o i mposto de 
Cl·eta>se melhor (l.l'!'cca.du<;:'io 1!0 i rnpo;;to de ~Yf•) e r·~cornmend.~ ao ::lesmo tempo <to então 
in•lus~;rias e profissges rJ.I.W incide sob!'C o prc~idente da. Pruvinda, 9w:: propl!;c.,;o~c as 
commerclo. pllt'<\ clle exítlir. nt"LO 1~ q uanti:J. íi1Mii(lccJ.1,,.;~s q11e (!pratica indira.•.~c a )'Cspcito 
9ue est.:1 va Olll'iga(lo a. P:l.i-!tl.t' pclu. antigo do r:.mml.plo . sob1-e twlr- co;n o fim · rf,~ ,-{mpli-
111\po,;to. mas IU\Iito nio.is do que U.(\U!tlo que fimi· 0 scJ·ciço, !an!o er•< -can!uç1r. .n d~-· contJ-:-
prewuJ.i:tm paga. r <tC:tmllmente. lmint.;., ,_,onw dn 'n1batho dr: Jll{andeua . >> 

A,;,;im e, SI·. presidente. que esse i tllposto 
de r(!pa.rt\~:ào, que figura no ot·c:uucmo .de • E.;;s.es impostos. ditos inconstitucionaes. me· 
lS9 !, c o rnesnw que er•L em JS,)-1 <Wl'ec,tdado rGCl•r;tm de um dos luzeiro> !las ti_n:1. n~.as do 
·h~ m•,do que o>: lucro~ tenuo crc~dllv só esse Bra:l.il. de um dos homens mt\is proeminentes 
1mp:1sto .,ã,0 puuia ,;cr augmcnrAlL\o. deste paiz. c dos que mais hottr:u·,,m as bo.n-

Foi ino que 0 Congeesso pa.triotica ejustu· cad:.s desLa r.amat•a. o .Sr. cons,.lheii'O Fran
ln!lnt~ eorrigm, o.ugmento.ndo em proporção ci,;w Belistwio de Souza, que era me5tJ•e elU. 
llluiw eq uit:1ti ; ::t para a.~sim alc:mçar 05 fin:m~-:a.s e .em d•reito publico. o julg:J.mento 
m~i,)~ Deúe>stn•ios a.o (!eo:etwoh•imP.nto de ou- qno se contém nas pt11:Lna" que venho ,.fe ler 
tt:ts indu~tt ia.s e 1;1zer prngl'edir a.s obras Jm· e que os impostos então, .. tão malsinados. não 
hh(;;\~ do Estn.do, · cnjo benencio :·everte em 1)0di.am ser os de importaç-ão de que trotava. 
g"l·at;de TJaJ·te em t;1,·or do commercio, que. ;J. Co\\stituição e o acto <tddicionaL 
te!·a, assim lX' lo tlesenvç,l v imento de a per-. Bastou- isto para. que o Es tado continuasse 
f~lí;O<l.dosy~tellla de via,çií.o, ;Í.S permutas e 1 a COlit"<l.J'. esses impostos até que, já no dom i· 
t,·uns<teçfies fllcrcantisfncilititdas. o 9 ue trar:t l nio •h Re~uulic:t; um aYiso.ilb _ex-ministro da '. 
a.Hg-m<!lltu •to mo\'lm~nul· COlllffi(\t•cJa.l ~ con- i bzlm•ln .. dl;tno :Lnl"'ce~sor (mdtca o s,.. Ca...•· · 
~~tlllt>nU• progt·eo;so fJ:~J·:t 1\ Rccii\J. l·'imw do ..i"i'asc/.:a.entn). m;mdou . qiie fo~sem co-
. lJe\·o :•uu!tuiizer LI. v. Ex. qu~; !L p(~Zil.l' ue : bl'oldOs .;o mo o~ de que trata. o o.t·t. 9"' da. 
t<dus e55es í!llp<l::;tos seJ.'em como ~e di;: a~- I Constituiç~1o, e assim ficou. Perna.mbuco pri- . 
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VM\o d~~ q;~ob com I}Ue poiiia OCC<'l': cr ã, 1 a et;.hci de ,;em(lnstrar. E' ce1•to Ql!O se p1oç. 
SU;'l.S de;p~. l curou .~!speeuln .,potqlle a. poliiieagetn. COI!» 

Não obstar: tt; :1. falta. desses recu.rsos ~· V. Ex. i•~ ouvin d1Ze1· ao Senado, selvagen, 
eunin;~os tü.o a.vultl\dos que no acno a!ltcríor quere fll.z em Pernnmbuco. com tudo es
htwio.In l.'cnditlo 1.300 e ta.ut~s ~nr.o,, nã.o 1)ecula.. 
foi n~~s:n·io medi la. :!.lguma e.:t.-aordi naria E no mesmo dia. que sahin o ba.!alh3! 
pa.ra que :~ admiuistrac,:ã6 _?J·ogl'edisse sem 1 houYa quenl procurasse ten1ar perturbara 
grandes a.b:\ lo~. tendo <'m di:J. todos ~~ SPUS 1 ordem publica. attribuindo ;, ari.miníswa~ 
pagamentos . local o proposito de punil' o lJatA!ltão, o qllt 

lsto prOt':l qne a. a:'lmiuistra~lo de PC1r· não cousegull'alll, gra(·ns li. disciplina. do COI'fll 
nam'bu1:0 ~m si<\o apontada pelo m:~i?o a-ou- e a.o' b~:wos g .. nero.l Arthur Oscar e coronel 
rado cnmpt·imonto da. M. c o mais acendredo :1-l:.:deiros, que em tem11o podero.:n tlesf:1zera 
patriotismo. reduzinilo quanto po>sivei a sua intriga. 
doll?OZ(l.. e p romoYen.\ .. todo$ •·~> hcnef1cios o P~endo que uenhuroo. ill terfe1•oncia. t.i vemlli 
melhor:unmtos do Es;;.'l.do que em l>co. bora nessa. lllltda.n•:a. e que nenllnmo. nec~::ssidaAe 
foi confiado a. se11 uign.l 1-!0vernador. do ordem poli tlca a aconsel11:wn. em relaçlo 

o Sa.GASPAit Dt-:'tDDIOl\'D-Pl'(·Gro o nespo· a. Pemarnbuco. eu ~DllO ju.st!fi_cad~ o n.ctoto 
tismo de ~.(ina.;; o.o b.:m est.e.r de Pcrnam- gcnrerno.como Jl?.edido. admm!strauva.l.le alUi 
buco alcance mstructtvo e regul:J..l'lsa.<lor das nect!-

• , . si tiMes do eXCl'Cito do Estado do Cen:i. . 
. O Sa. CoE:Lno ,ÇI:\T·:A - Fahúu S. E_x. Crdo quc Li:ll'Ml est~s os princi~llle;; poni:.! 

:n~da 11a t·emo~.ao do commando do dis- tratados por s. Ex. em seu Io1igo e qua:i 
tr~~~o. . 1 jnt<-:rlllina;vel discurso ... 
~ao hav1a. Y:J.Ilt:Jgnn na permaoencia uo 1 . 

commando do tlistrictc em PeJ•n:!;Jbuco. tiio O SR. Jost.: c,uu.os-De tres cUas. 
pouco nece:,;i~tl.de ~\\ g-:a.ndt: R-r\:S. da. União. j O Sa. Cott.nn Cll\'TR..\ ••• Oe t•es 1\la-s. coot 
:t.lli ; porqtJantc• n:io pt:'ecis:un~s t!o elo!nento , diz o meu h<.nrado amigo, dcput;,.do pE!t 
f"de1•a! p:u':l a mauuk·nç<"to d:l ordJ!ll. j Oistric;:o Fedeu.!. 

Nem mesmo nos uia.s tristes qur.atra~essou • Restt.·mc ap,;!las ~a.\ lar ~obre asSlimpto til 
aquelle Esta· lo. e dt! que s. Ex. !oi u;n dos <tue S. Ex. e3ttl eqUlWicado. ? ll~u<l_;, quto 
prineip:l.l.>S dc,fensores; oem mesmr. ness'l pc· :,:over~o federal_. po~ rmro a.rbi~to, rc1urman 
riodo metnOt-:l.vd o go\."ernador de P•~mam· o l~stttnto Saott:ar1o. . . 
buco tev•· ucccssidadc :·cc;-orrer a..o auxilio d:~o S1 S. Ex. se. d_1gnasse ~e lc~· o r~la.toru>dG 
fot•ça r.,·1ct·al p:!.!-:1. manter a o!'dern ou Ia.zcr- hc~rnd? ex·mttltStro do tntcr1or, ;~ P:•:. ~ 
se resneit:r. t.erla. VJ~I.o que elaborõl.v\1. em I,T:lVe errot 

O E$r.ado continU;\ ~~mpr~ dPntl·o d:J. orbita qu~ ~ ~ovcrn~. uzan•lv de um~ d.i~~i.ção 
lega.!. obec!ec<'ntio os st•os habitantes ao in· l~IS!tlbva. :tg1a dent~ da. orbttl. ctoDStlill· 
(luxo .las snns nect"~sida.d .. s, C0$1dj:rvando llor cwaal. reformando ser~ICC$ para melhorai<& 
~eu '\)ro~der ú. um.r.uu:n1;âo di'. onJeru. q:tc ~ cotlforme I!Stl\'Ç'U. ~uto!tsado. _ 
o carac1.eri:<tico da. !ibcnh1de . F'or <:onsf'CIU('O- . Por cc.nsci'!UC'Ocl:l., ::~ . Ex. nenhUIO:t 1':12:10 
c i~\ .nlio ha.'\"i:l. :t menor nuccs."i•htdH qt·.t~ pu- teve _Quando accu~a.va. o llODl':ldo .MinistJ·ou.o 
desse justiticu.r ·~ \h~speza. consiuPr:~vJo! que lr.ter~or,, a.ll~go.ndo haver rerorm:J.!lo o InSU· 
se ef!t.LVO.f:lz~ndo com u. for('a. em Pcrna.m· ttito::;tu.tJ~arJO sem que hou,·e.sse lc.:1 flUe pm 
buco. o um districto militar c:OID ~<.:u <·i!to.do L:LL autor1sasse. 
m~~o~. corpo$. mr·dico~ .. etc. ,quanrlo noCe;•ri~ O S1~. G.~sr .... tt DnuMMO:">o-V. Ex. quoin 
ex1st•a um fi. E.~col:~. M1h1.ar, que rect:~rna V(l. os ll!l.' a. ll!l. 
cuidados co.,~tantes do chefe do dbtrict(•.que ' 0 S c c . t· " · . r.. 
dove·lhe proporcionar os m(!iO~ cJ1; h:tbilir.:•r .. R. oEr.tlO l:'iTitA- Sa. lStarel ,\V . ..-... 
os ll.lurnno~ nos exercicios pm.ti<:os da.;:; <li1It- dizendo que.·· . . 
rente.l; ::mn11s. E nã:o havendo alli um unlco O Sa. CASSIA..I.'iO DO NASCillrE~To-Esw aqu1. 
batalhão, :para. lá. foi tt':lnsrerido o z .. de in- R' a lei n. 20, de :30 de dezerolJro de 1891. 
fanta.ri:~. lllll'a os el:ereicios e se1·viçosd~q\1e art. 2" n. 1. 
os alumnos d:l.que!la. Escola. necessitam. o sa. GASPAR. Dn:omtoNP-0 livro que 

Foi. pol·Uinto, uma meilida de olto nlcance v. Ex. mostra. é o rela.torlo, não é a lei. ea 
ar.!minisét'ltivo :1. mudança. do <list:rieto mi· lei é que eu quero. · 
!ftar para. o Ceará. . · 
~o houve da. parte da policia perna.m- O Sn. CAS>I,\i"O DO NAséDlEXTO- Pois ~ 

bucana a menor iaterven<;â() na.l'l!ttr-.vl:~o do V. Ex. quer a lei mande buscal·a. .na. Secre-
districto rDili111.r do .Recife. Kão l~:~.via •. nem -latia.· · ·- · ' . -· 
tiobamos n~"eS:.<iua!lc - de pi!Cit· a 1-e<ir.:.t.la. do OS&. CoEr.uo CL-.rRA...:..-Eu uão sei mai> ~ 
~eneral Arthur Çlsca.r pa!'ü. \) Ce:\rá; uouve Q\!e :po-leroi ra:t.er p~ra. eonvenL-er o nobre 
npena~ conveniencia :tdministrotiva,.. como •Jeputado. 
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o SR. GASP.\.R Dl~l:!~mo:->n-E' s\mplee, e 
Jet' :t lei. 

0 SR. COELHO CINTRA-Mas, O nobre depn
úl•1a mini;;tro que fez a reforma, acaba de 
ler ds arti!>'os :1a. lei que tal amorisou. e j~. 
eXj"•JiCOtl p'erfbita.mcmte tOda a questão (!•pal·
ICS). por onde se vê que não merece o actual 
ministro;;. menot· censura. porquanr.n o ado. 
~,!~u~ de legai, niio lbi por elle praticado; por 
conseauencíl1, ::<r. presià~nte. não Insistirei 
mais 1;este assll!npto. mesmo -para. não at.edar 
m1 magoar o nobr·e· depurado, que tão a~as
tado se mostrou pa.ra. com o seu ex·atmgo. 
para com o seu ant.igo corrcligion:1rio de 
w~os os tempos, que S. E:..:. achou sempre •~ 
;:•u hl.'1o P<~ra amparal·o com os bons exemplos 
e conselbcs ! 
:uas. S. Ex., obliterando esses sentimentos 

de amizade. veiu verberal-o pela forma in· 
justa porque a Canm.ra vi.1t. 
. A Car:uara.. porém, que conhece o honra.ilo 

os seni.ir.1entos de admira•;ão e n_mor da.quelles 
patl'iotas. cujas glo1•ia.s tantas vezes tem aqui 
sido inv,.cadas : emquar: to puderem manít'es
tar a dedcação qü.e consagram á ter ra :J.ben
<;;oa.da d•~ seu berçt'. j<í.mais meudiga.riio esse 
apoio crj:nino~o e suspeito. que r,rari3- occul· 
tas tenbtivtts ue pcrturbaqão dn. tra.nquilli
da.Je puljJi<U\., ~ panagio de nossas liberdades. 

Si tal puuessem con egni r, todcs os bons 
pal.riot;'!.s se levarrt.al"iam u nidos. como um.só 
pensamento: o de esmagarem os mat:l.gfl.tos 
audacíOS<JS c10e pl'etcndessem per1urba.r a pc~z. 
aniquilar a· ordem. conspmcando ns U'oerda
nr::s de 'lue gor.amos no grand•, e prospero 
Pernaml1uco. (~lfnito liem, ln <tito bem; a ora 
do!' é ctm~p•·i'rn~lil<l(lo .) 

DOCU:\l'ENTOS A. QUE :SE P..~FEl'tE O ORADOR 

ministro, que teve-o sempre no seu seio como « Mo-ucher. wtes du Brésil:t>;_:Fel'nando de 
um dns seu~ rntüs distictos membros; que Noronha : 
oliiõervou sempre o brilltantismo dos tra- Cêtte ilo n'a aucun coms d'eau, quelque 
b:'lllos com que S. Ex. procurou elucidar os sources fou.rni~sent une eau tre$ cllal·gé ne 
a'sumptos de que se ocCU1Jn.va nesta Caman.. - d · • d 

.fu.t··lhe-lm··· a llevida ju~ti(;i.l .. não :Lcredikmdo divers ... s~ls , qui ll.u .. onuent un gom es~-
qil~ s. Ex. tossse capaz, por um só rriornento., greable, ·mais elle ne pa.rait pa..s malsaine ; 

dans les iocalités elevées sur les plateaux de 
d~ a.fasta!··se da sendtt d(L justiça. da obedien- l'iuterielir, on cst obligê de l'ecLLeiUir l es ea.u:x: 
cia ú. lcí da 1lonest.ida•1e. que fazem o a:pa:.. .. 
n:Lg-io de toda o. sua vida. :publica e :pa.rticu!Rr. pl~:ff~e1t~ · est peu culti.-ée et })eu fa:vora.l11e 
1.:\poiaclos.) à li!. cult:Jl'e; elle est i110ndce )ler~-dant tç. saison 

O Sn.. VrCToru:-.o MO?\'l'EIR.o-E' um ner· des pluit ;, et de-<sech!! p ttr 11n anlen t soleil le 
nn.mbucano que honra muito a sua terra~ ~·c$fc de ~·annce. 
(.lpoi1~d~s.) ·· ·· · ... Elle est rlepour·vtre de po.-t ctle ilebar
. O Sn.. José G . .\.RLOS-E' credor da estima 7ueme"t. !I es! ,,o·w"en' â iffidl e- Le. .set (l poiut 
g~l'al. (:lí:lOiuilos.) «CCe~sib~e. est { (L bait:- Sa>lt'Antonio •.• 

.lt 11 a lú ~me pctit cri que ou!lBl"te du N. O. 
o Sr.. OmLHO Cl:o<TI:A-Sem d\Wida. e um (ormde ]•ar des elots detacllae;; <l(' ·lu; c:{jte; 07l 

110~ bom: patriot<~.s que tem &~!lido elevar D JlCHt JJ ~ ~·our?>' '<~ >t asse?· to~t! .a! u i mais le l l e
IÜ•me pe1·narnbucano ;). u!tul·u dv respcit•) e lnriJ.'·"!m~nt V cst tottjou1·;; dificíle a ct:!ttse du 
c~nshlera.ç,fi.o dos homens que fazem timbre 

1
./f$ac .» 

d~ probidade :politica,e se <levotam ao engr·<m- Para 0 N. encontra·se 0 porto de ·Tarnan-
d~eim::!nto da .P;ttria. (Apoiados.) daré ... C'est encore u n co11pure du reci f 

Concluo, Sl' ~ nresideute. a defezados actos q\1i forme··ce mouilla,ge. mais elle est plus 
do hom·ado .. m\u\stro, acoimados de injustos c gr::~nde que la plus part des a unes co11pures 
all~a.dos . pelo nohre deputado por Pernam- de cette espt~ce L'espace at· la pro(ondeu·r sont 
IJuco, só me resta declarar a S. E:x: . e á asse:: co'lisíder(lÚ/C~ d1m s ce po r t pou;· ']u' il 
Catn:n•a qne, come. reprAAP:ntante de nosso pv isse ?"ece~:oir bo:líment rl.'w1e certaine graa
Estttdo, que os pernambue;1nos não precisa rão dcur : les pnttiaue.,· assm~ent même que des 
jiimais irn ploru.r o soccorro dos maraga.tos fr~g!ttes pnurrâ.ient y entrer .•• ; ils disent 
uo Sul 1•ara i':Lzer v:~.ler suas li1Jordades e qu'on trouve iL 'Iamaudare de qHaWc il six 
direitos: o ]JOvo de PernambUCl) é bastante ()rosses ·t'eau .. : 
c!o'o de · ~eus direit os e ::tma demasiado a Cet petit port e~tlo rneilleur ou plutut Ie· 
li!J~l'(l:!.de para jil.mais~ca.vílta:r-se inüo men- senle c;tpable d'o!Trir quolq\:e abr i. depuis 
dtgar"em qualquer eulÊ~rgencia aos !Jiaragu- Ballia. jusqu':i Pernambuco. (B. Raussin, Le 

. t~s set1ap<•io. em JaY;or J.la. reiv:indicução de .pí!ot !lu Bre~iL) · ·.· • .. 
· d1~eitós qUe julguem conspurc_'\dos nu fe- Emi·e l-,t poínte; Tama}1d-aJ'c, · ~t b pointe 

. rli10~ ~C(•l•lO pern{l.mbucano eu di!'ei ainda a Illt ttta~ \t"l. cutl" form~ 'me. baie bicn })rotegee 
aS. Ex. e á Camara que ·emquanto palpí- par Ie reei f et dans laquelle oil trouve su.r"~ "--~' 
ta1•em nos generosos peitos dos l)Ons cid<l.dâos une eten,lue.cle 2.uoo mctres N. S., etT.400 
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· }~wt r~S dO l<l.l·geOI', 'llrll bmi lnOUilJag<! assez 
\l1eu almté de l:tmel' ncces:;ible aux na,·lres 
e;~.huH ;:;,:; :1. ô mi:ttes. 

C' e.~ lc lt:,~L pt~,.: lt:rnv! ')tlC tl:t.ste crzlY<Ptr-
mt.;;Jmcv et 'S"'hía. · _ 

L"en•1'ée le ~ p>lrt . C!$l une l:l:rge·couçuM 
'de w• lr:i!tJ·~$ qne io~)'!'Onlpcl le :-edl' tiev-::un 
t'l. .pa r-:~o oentl·:tl de la b.'\ic, mais ~:lle e:;t l-e
trecie ~t . d\vj;:é•! eu 1\CI\X ll<'trties pl.l' U~U 
olateaux <le roehe.:; .lJOilHi~-S-!.?ai.rn tfr<HIÚe <! 
Bt~.i:thilr(L. V..l. ;,&><s q;·a111l~ rl.: dc"x ;'11.1$.<~$. 
cetfc OIL ;u<(. a 5Q(} ~·Í8!l'O • (/C !r.t.r•JU~tll" c: 12 a 

Sr .· Presidente oa Rept<li!iert.-·Tcnhoft 
ho:lra de repo:·t;tr-rne ao acto dl) govo:wno 
I•t·<~vi ;;orio relat.i \'O :is marliCe~ tacCii!S de l'~C<i
n!·•()Ciminto p<\Lr ioteo) conúo.lil:\ no Jec1'Ctli 
n. Ultfl, de~~ ,le jwéiro k 18!11. e q ue te111 
dê tt;\dl\1.1'1'-se e:n bo::rr:~.~ o bomcnllgen:; ~ 
roe•noria. do emiU<!!l!e eida. 'ão geneJ·:ll de llt'l
)(ad:t Renja min Consr~wt Rnte!ho de M(l~a
lhücs, de <;O.Ildos:~ ·recot'dacão. ns (]u ae:s, po
J·óm. nü.o put.lera1a aínd!l :ser levadas e er. 
f~itO.» 

O to)tto do referido acto determinou : 1.5 mJtrcs de p1'1)jilur.kur . ' 
Lc ~•on a.lJI'i q u'oJfre I:J. !:>:de de Tamand:trê. 1•. que se eri,irlsse na praçl\ :l». .Republlc1 

l~t i':tcíl<'((l'en tl' éo •~t d;: snrtifl t<õ, pt·ir.cil~<dc- \\ C>T.u.tllt'l. do.qucl!c ei-'l n.dü.\l ; ' 
mcnc [;, ctt·~on.;taoce que <:'e~~ le seule yor~ 2". QUi) pa.~s;\l!se a deoQmio:l.r-se cln~tituto· 
a pr.ll pr•e; rt~r·mé ,.nt•·e P(!rn~•ubuco ct Ben,iamin l..!onet;•nt:> o Icst.i t.uto dos ~·reniuQ, 
B~.hki.U,1UI1<0I'~\,1o une cc•··~~ine hniiOI' tance .:~. C<l;!ôS llil~.t:\ CapitaL·: -: 
cette !Or.~tl i té si dle ;p;ait qnet,1u~ voie de :;•. que ·.e Cl):lha:;:>e uo r,n meclallw .:omme
commt.nica.tion a\"P.C ':uterieut· ~>Our re lll\ll'a.tlr~ .:os l','!levames ~erv:çrn; pr~statlllS 
tt;l: !,;!l()i."t lle.~ )Wndui ts ; . umis ra~euce de pPlO mesmo cidadão. nfim ole ser tli,.tri buida 
souw e• •'e rivic:-e uavit.:blc r<!ud ct 110rt. I a.os memuros do Congr~so Naciou., l,cio .Podo? 

. :lb~'Jltl!nen& i:nr tilr . ... (Moucl!er c.:.;es ·. du 11 EX~CUõ.ÍI'?· ··'a u ibt Ut~istra.T.õtil~ et • 00~0$ o: . 

. B\'i!~ll.J · · ~<stabelec~;lHmtos pnbllo::r.s o19 UJSI.l'UC~:Lo do 
· · exercit.o c d;\ nrm<~.tkt. bem ~mo ao.:i mem-

0 ~.1.·- Thor..n,B:;,: Cn~·::~olênnti- ln·ds destas dual! gruncie.<> das;;es: 
~r . pl~S-II!enLe. Vt!n!1o i 'tribuna par·:tjustl- . .t": <JU~. ~e ct•igis>~ r.o_cemitc:l'io on4e foi 
nc:'l.l' rt1m;; 1\mc•~<'las ·a<.lc.lir.i\'\\" !l.o Ol'..,:;).UVmtiJ Illhumn.tlo () rnClsm~ cuhdao um 11.1~,nsoleo_em. 
do }iínJ:H~,rio ·~n .. ru~ ti(:ll. -e Negücios lnte- que l>el'Jn.rn rccolhtdn..<> suas Jjt·eciosa~ c itlX<LS. 
1'iores. que ~e ;wl.H> .. cm iliscu;;:;iio. , Quanto r\ sc;:uncln. dispósiçU:o •. acha-se alia 

E,''il\S •:meudas, Sr. \WI' . .Sir\en~.e·. rora.m su~- ~lc~e · mu i to. te.mpo cumprida. · :· · · · · 
: !fenc~~s peto to}>lco dn. Men~•;;7m . que.· pelo . ·so6rc l\S detna~ . ' 'X>~-~~!.1 occo!'c·e v .::;c-
::;t•. ~'•'bH.lente d~ Republic;,., lill , em • .la._t<\ de ••u.lnte: · .> . ' 
'.l ole :;gosto ullmo. d\rl;,:! ol:.l. ao Coogt'.::$W. " . " , · · 
$. l!:x. lle<':i'' L :\!()rJS:tgem pO<Je Un\ cl'I'ÚÍ !o) pal~l . GomO SnbCIS, J>Or :lO:iso (i~ 14 !\!' ma.rço UO 
le vm· ~ etf~i;;o o compt·omi~o tio governo 0 oh to o.n1ro, do l "DI .. (orom ent.lt'r< .;;;w.l~. o 
.to l~u;r. p:u·:t com :\QU!':Ile ~nemeJ"i to cid:'ú'.ãü profe:;>Ol " [,odGlp\lo Serna.rdullt. de or:.r:•Ot$ar 
:1. (ju~::m . po>olemos dlzel-o, do\-emo;; 0 syst.etna o~ ptuoa> C! ot-ç.a.111ento di.'\s ll)onurnentos, e o 
!l.\!tulll tio go\·erno. !ltrcctor da casn. da Moeda do trAlJHll:lo con-

Diz a M I".DSil{!CIIl : cllrnrnta:. m<ldt~lhu.. 
,.\ I.(! i n. 2-ü, de 30 de dezembro do 11\():;ma 

~' Srs. )·!P.mbNS do Cvug-re.~ ?\<l.o:ion;ll.- '> 

T 
.o - :~.o no, n~ :~1·t . - ". n. rtL estaoolccou que o. 

cnltv n hom~• ue ::>ubml:ltt<!.r·\'o:> a. inclusn. Porl<! l' E~ecuti V'I.O ap~ent:l.riu. na s11>'>à.O Je-
. .;.xpo~k•io que: me olil'i!.riu o ;\Jinistro d;~ .ht:>-· .. ,,·J·ttl'' 't"1tc ,...,,., 0 '"" · · ..-. 1 J 1· . " .,. " • • . "''r- '" ('llllHlll vv < li>' o eSpe1J 1> 

1:11,'<1. (~ ::'ir:godó.; llltcJt·iol·es sovra o CHIIIPI'Í- il<ll'a t:Xe~u<:lO U\.) d;JCl'iltil ~~~ 2-to;u j~neil'O llr: 
roc111o .Ioo o\i:;posillvo do lU''!., 2•• n . .li I dt\ lei IS'JI . 
fl. :W, •!c ::lO dt: de;~.om bN1 1le IS()I. :·e(;,ti vn.-
rnent-; :L< honr<l.S o )J(}lllenageos i n~tiln idn.s Estàndo só ogorn e;te l~ini~{Cri()l'h:~.bilitad(l 
pe]iJ d~:c:·.ato n • . i .?.·tO, ole 24 tl;. jane.it·o ,10 n. '})l'Offilll'er o andame:nto c.la 1·e~olu,~i.o Lc-

.. mesmo anno. ã IIHHUtwia , lo elllinente cidadão gishrr..lva.. d<Hl-me pre..sa em SUf!{:ClÜ' ·\'f"S a 
;;coe1·;ü Ben,itunin Co: •~to~o& Botelho dP. M<t· conveni .. ncia de serem 'transmittidos a.o con
;f~!ltãe~.o ~m <~::&im tiJfi03 o;; 'j):J peb; refer~n- ~reS.S() Naciona.J.. por iutet•rnerli•) da. Ci;.lmnra 
t~S i1 (':)((1 a:;sumptiJ. :l.lilll t!e que Y()!; di!{ncis <Jo.~ Orputrui••S. W•.!os, os p;lp~is rerliJ•eute~ ;:. 
ue !•e;,olvet· a. l'e:ipti Lu •lu ~.:l·c:dito ne:·e.~a!Ív · st:e :t.Sllurnpto. aílm •ie ser \'Otado o .creJ ito 
pam a.-.; dl'spe'l.'ll.$ ni\.o !';ti rom a t'::'tJ\l,na.. e· o ne(:és-:>.rio pa!'!\. as <.les.1oeuis .. nã.o ,;ó COHl :> · 
· mâusüléo. Jn<l S tar.nbcm com a m~:da.lhn. corn- e.• t<~turt ·e o m <msolê<J • .' nH•S tilntbero o!Om a 
memora.tiva. · "'CtialJ..tt CJ> >~>mC1ii.O>'rhlion,.. cuju. inscripçiio, 

C!:i.pit;<.l , FedElJ•:J.I, 0 tle n••oati> de lsg5.- Salvo melhor jub.o~ pooeri · ser:\ :~eguinte·· : 
p o . . « .it l!cl>>jllll2Íll co ... ;'f.an!-!Ji.•aticl<io ~C/.~ lira'si-

'l'tiÚ<tnle f.. (~e J[<JJ·o~~ B ,IJ.I"r U$, Presidente olt~ .~i#)'Q$ ; .~ . - . .' . . ·:· . .. . · .. · 
R~.PJ.lblle:.L: ... - .. . . ,••,. 

Gnpi.tu.i ieder:i.l, 9 dó ag~~to tle 189.5. - Dr. 
Anlo1·1io Go.~çi./2·Qi:s Ferrci·rU<~ ·"., . -- -

. ~ ' 
';_ :.: 
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SESSIO EM 17 DE OOTUBRO DE 1895 

Essa Mensagen1,SJ'. pre~idente. como se vê. 
win acnmp:1nh:v1a •le umn ex:posição·ue mo· 
tivO>. e:qJO~i<_;ii.o feita pelo illustN c !lonrado 
Sr·. Mini~t1·o do Intet·ior. 

I~m nm do;: topíco> dcs;;ae:xposirã.o. s. Ex. 
Jlc,!e que :'1. Camara ad.opte urnn. . ins~t'il~~!Ü.O 
p:Lr:t. a uu~dallia q lll! Lern de ser dJStl'lbuitl.a. 
>el!undo pr-eceitua. a disposi~;ão que crea a · 
releri(ia. med:~.lha. 
Ach:~il'lo, Sr. p1·esldente. que este pedido 

on est:L lembrança do Sr .Ministro <to· lntel·íol.' 
nãotlflve fir:a.r no esquecimento. venho apl'e
senwr uma emonda :~dditiva. ao orçarnento. 
na parte que consi,!!JHI. o credito pedi1lo. con· 
si~namloa. 1\escri~o 3. que s .. r:x. se refere. 

Ten llo neoo:<Sida.rle. Sr. presiden te.de aprc· 
senra.t· um<~ outra. Ptncudu. ;td<liti v;~_ au or,:<\· 

. ID('Uto. porque s Ex. em um OUtl'O ponto da. 
Sll (l. expo;içã.o de mo t i ~·os talla. lllt C$ tutuu. 
que rlevP. s~1· lavan ta.da aü benemeri•o !'u ncla

. d1>1' , (:J. R~publica B1·a.zi!eira. A minha ~e· 
gu!HhL erne11da. consi,;te em ma.nd:u· in:;crever 

' no pedest.-1.1 da e.stat ua. que t~m de ~er· eri· 
! gidt\ao henemerito l'undo.dot; d.a Repn1Jiica. o 

l'f.sumo d<L moç;l.o que foi votad:t pelo Con-
• ~1·esso Conscituinte. no dia 25 de iel'ereiro ,Je 
. i8Dl. inü(,;iio que níí.o :;6 e.;;tá assigrm11ri por 

q uusi. r.odo" os mem hms daq uellu. As~cr.ublé<1, 
corno foi . YOtadu. por unanimidade. 

Julgo que, ninguem podia deixar âe accei
Ülr e~ta i!lllen.I~L audit iva:. j)Ol'qUt; eJla, j':í. ~ 
um~t conS:l!.':ração da -ventado n:1cio.tial ex
pr~S:J. pelo Congresso Constitu inte . 
o St~. J<,SE c,u:tJ.Oii~.-\IJOiado. 
O St~. Ta(l:\f .\Z C.HA LC-"-XTI- -0 que · :pre

tendo fu.zer uã.o é urna inno...-a-çlo. todos nós 
Sllbcrnos .~ue nos _ monumentos da anti;;ui· 
datle se encontm a ltistoda. em synthcse. 
dttquelles povos e não sómente a h isrot·ia.. mas 
os <L<:tos dos g1-ande.s homens e até os cos
tumes Úà epoea. 

As•i m. pois. a consi:;naç:i'io dcst:~; i~scrip~-iio 
IIO !)~1.\;,st;~l ua esta.tUil. t!e Benj;~.min c,)O:õta.nt 
trar:t sempre :t nos~a rnemo1'i<l os feito,; que 
aqu<:tlc b~nemer•ito cidadão pl'oduziu em be-

-neficio d.tt noss~\ P~\tl'i:í. 

-'ssim é que cncontra.rnos em um Jin·o do 
pa.dre GluLe~- Lc posilioisn·w dep·uis Com/e 

j?.t>fJ"'a no$ jo•~•·.;-tra.ôuziúu. do al lemud pelo 
a~bJ.dc de :O.htr.nyc;· do clerigo de Pa.riz- das 
png~. 19:3 ate 1 9í, um esmJo completo sobl'e 
os tra.bul hos •!a. !_)ropu.~:wda. e exec.u•;-~o que 
aquelle ddadão empregou par~~o levar u. elfeito 
o i•tlg irnen republicano no Br·azil. 

NesW. obr~. [L p(l.g. 19õ. encontt·;t-se consl
g-H:l.da. tt rnoç:í.o a que ha pouco rn: referi. 
JUO'fíiO q uc roi cscri pt<l. em a llemã.o pelo 
at: t''l' do livro o tra:l uzi!la depois p:tt·a o 
t'r~tnce;:. 

~itl.S tudo isso. Sr. pre5iden te. pr·otcnrl!:1. 
:tpresentar c>ta. i11éa. como ewenda. ao orça
mento. porém, 11.-!vertido por V. Ex. qu<1 não 
po,tso·lil.zd-o em lace do Regimento. as on
vi:u·ei tl'alls!ornm.ndo em pr·ojc-.~w. a1i:n de 
que S€'j:~m tomc.rla.s em consir\er•at/iO ptl<t Ca.
lllill"IL e possam e•u f,empo alcança-r o.~ eíl'ei tos 
,Jo,credito q:ue vaeser a.berto.. nii.O.:iÓ para. 
a cunll:\.gl!m tlas rne·'alh ... ;; . . corno -para :a. e.:;
tl.tt t:.~ üo bencmet•it') cidauii..1. ("1It!ilo bem, 
>m•ito bem..) · 

O Sl·· ·Pnuliino de §ouza .Vall
niiur entende que a discussão · (.h.l.~ emendas 
dc~·e . SCL' ampht depois qutl .srJbre ellas se 
houver ma.nil'e.:;tado a _Cl,llltníssão ele Orç:-.- · 
··nento. · · · ·· 

Antes de manda1· em nome dellas as emen
das qu~ vae rapHa.mente .i ustiflca•·. <tSsignu.la. 
q_ue o Ol'çamem.o do Itnerior nãü tem sido 
impugnado. rende assim bomen:tgen::: ao il· 
lustrallo- relatü1· ,1e~e nrç:unentA.1. o. qul'm o 
or:Ldot· succedeu por nomea~.ão do Sr. -presi
dente em conscqu,;,nciada Í'eouncia.que fizera 
uo :;eu c;trf.''O. · 

As cmencl:u; que v~e oiTerece1· pouco <'ltc
mrão a somlll<\ wt:tl: a primeira refer·c-:>e ú. 
colon ia. COrTG<Jcional uos TL'P.~ Rio,; ; a :;cguntl<~. 
conoot·re p:tr~~ augmento ([\~ verb:t pal':l. ser 
appli~'l.do ao jury e a tcrc<::iru. P. a crea~'iio de 
mni3 um log-:u· de ollici:ü nu lnspectoria. de 
Saude '1os I'Ortos. me-1hla lembt·a,la: pelu Sr. 
?lliuistro· do Interior. 

Tmas monr.,_m a. 161:000$080. Pn.m •:oro-
. P:n;a. os que .o conllecera.m ~e perto esta pensr.r esse n.ugmento. proplie ~\ dimi'uu\çã.o 
•nscripçi.i.o niio seria uecessari;~. . 1\fà~ o juizo de sois llrP.tOJ'íO.~ q ue :figtU'<\m na tahe lla. 
sobre os f.1.ctos de um<~. época. nã.o ê feito ~o- mesmo tqJó.s a redul:~'<i.o dcL rdorrnu.; 3:800$ . 
rn~nt~ pelos contempor·aneo:> dos grMues ho· de u m emp1·egailo n:l. Sec1·ei.a.ria u1l. Gama.i·a. 
Jnens dessa époc01. e sirn pr·!ncipa.lrnence pelos n.po.•entudo e que fallec:eu. e mais alg·umas 
')!OStel'os. pelos historiadores · fnturos. : por verbas c.uja suppt•esoi'io provõe. q.uaes s~ja.m 
l~l), convem que llque · eteru<tmente ·gL'a" as votadas pãr:• Lyceüs ll()S E~tados. etc. . . 
Vado. este~ i ns.::ripç:iio JJO pede.~lial dil. estatua .o ~ri sino secunda:rio é du. competencin esta-
df<quelle_a qu!.:rn nris canto devemos. · d\lat; o prima.::iodeve estar a: cargo das Mu~ 

Vct·d;l.de é, Sr. p1·e~idente. qno jã eccon- . nicip:\lid:.l.des e o sup,:ri:>l' à (Jilião. · ·· · 
tram_os em livros publiC<J.Ilos' mi Eu-cop:1 rete-· :\'na.[ysa :as emendas.~ otr<li:·céidas· pelo·sr: :·:·~ 
l'encll~ a e:>t!", 1\\ct·'· {á.y;enfio:se, ~üentar o na.~p:~r de Drlilnlllond _sobre o . la.r.a.reto em 
sen-it;o pt~t.ulo pOr n.q)lelle . bencme!'ito ci- 1 Tamn.uda.re e affi.rma que e.o;se :;ei·vi~;o J'oi le-
dauã.o: · · ·· ' .. · .. ·· ·_ . . : · : ! va.do a eifcito ~m virtud.e tle di:;posi•;âo ll:gis~;7=-
~~~n ~ 
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lati\•:t que a.utori;;a. >a. o PO\ler Exccuti v o a. 
fazel-o. · 

Quanto no Instituto Sa.nitll.rio Fc·1e1~.<l , ali
stem-se o 01-ador de entra.r na. ap!'ecia~:ão dos 
serviÇO$ que deseropeu!Ja e da. utilida.tle pra
tíca <j.e sua. exístencia... 

Lemlmt, entretanto. que ellc lili creado por 
disw.si~o orc;-aruentar;a., comu ot·gã.o de func
ções que foram distra.hil!a.-s da Mnnicipali
dade. 

Para que t1gul'asse ess;1 creaç:ii.o em orca
menta, recorda uma. refurnm fcit.1. ao art. 131 
do Regimeoto. pel;t q u::l se deu :·, Comrni:>siio 
tle 01\·:tmento, e. oxdu·ivamente a. esta. a. 
crea~ão de log-;tres, que outm cous:'- não é o 
estabelecimeneo dv insütuto. Em 189-l fot re
petida. essa disposi1,:ii:o no or{•'l.mento; e;;ta.va., 
pois, legitimada a existenci>t uo instituto. 

O orador é de opinião qac silo antiregimen
ta.es as emeud:t.s do nobre deput?.do por Per
nambuco e devem ~cr rejdta<las. 

Re:;ume :l essas peqnen.'\S consider:~QC-es o 
que tinha a,>izer. po.r ir muito :tde<mtada. <1. 

hora uos tr~tba.lhos da. ses..<:ão. I)Itâto bem ; 
muito bem.) 

Fica a disc~ão adi:l.da pela hora.. 
Passa.-se a. hora destinada. tto expadiente. 
O Sa. 1• SscnE'I'AniO procede á. leitura. do 

se.,o·uintc · 

Art. 2.·· Ka. frente do pedest.1.l ·1:\ esta.tu::. 
de Benjamin Co:J~t;\nt, :;e1·:i. ::oHccad;~ a. :re
guiut;; inscl'ipçii.o: 

Ord.:"' c PtO!JYC.<so- O 1-'t~:-.•lac/ol· d" Rt'Jtlt
Micn lJra;;ilei;·a-B~'I'Ijamin CQnstcmt BfJ!ellto 
de Jfi<!J<tll/(•cs- 1\·a.-:cido tL 18 clt: Ot!ht!;ro dt 
1837-Pc<~>OII da dtla objc.:fic•.t ú S!•bjecti~c;
.-l. 2~ <IC,i<mc:,·o éle 1891. 

O povo bm;:ilc.iro, por sc;:u~ rl'!presPntan t~s 
no Congl'C$~0 NiJ.Cionul. ~e rtes,·u.uE:ce por ter 
t\ gl,•ria. de •'-lWe~enta.;• este l..>elio mlldello de 
virtw.1es a seus futuroso.-; pt·~sidentes. 

S. R.-S;~la .das ~essües. lí de c,utubro de 
1895.-Thoma::: Cao•tlcattli.-Ocidi~.4brctlttes. 

O Congre~so 1\o.cional rc.>oh·o: 
Arti~o unico. O llospit.a! dn. Jarujuba fi

cariL a,llstricto i~ Directeri:t Sn.nita.ria. f.Xt\n· 
guindo-se o ho~pital de vniolosos d•~ Ilha de 
Sa.nta. R:l.rb:tra. o çnnl pa.~ará }>ll l'a. aquel!e 
ououi1-o ma\$ con\eniente. 

P<Lrae;rapho ::niOo>. O goYerno à autorL-.;do 
;\ dar a e~a. !lha o llestino q ::c cc•nvier, l'e
voga..1~s as dis!.loSi~óes em contrario . 

S. R.-S:1la. das sessiie!, lí de de~emt.ro 
de 1895.-.Cilum·clo J:miltu, 

O ~1· . Serzecle!lo Cnr!·t'!a

E:SPED!ENrE 

Officios: 

..::o Des~jo apenas que V. Ex. me d~ infor:ua
CÕt>.s •t respeito 1le clous p:-cjectos o ue re ~·t:to 
da maxi::Ja importu.ncia e um ;los quues 
se l'eíel'e i~ t•e!iH'm:\ do l:lnsino na E$COhl 

Do Sr. t• secretar io no ~enudo. de ltoje, 
en vianô.o o projecto da Commi~são ?l!ixto..ma.n
dando o Podel' Executh·o intervir uo E:;tatlo 
de Ser;ripe, a fim de ussegura.t· o exercício da 
Assemble<'- Legistath·:~.. i n~tallada a. 7 úc se
tembro de 180-t. na Villa •lo R•J5ario e o Poue:· 
EXfClltivo. ao cot-oncl Antonio de Siqueira 
Horta .-A' impt·imil' pr.ra entrar na urdcr.u 
dos tr .. ~bn.lho~. 

Do M:inisterio do.:; 1\e;;ocio>; ua Fa~enda, 
de 15 do Cllrrente. eu,· iand<J C•S papeis •·ela
ti vos li. necessidade d:t. ucquisk;to u,.. um 
:pretlio de t\ccordo com o ins}le<:tür da Alfan
dega da. Parahyba.. pa1'a uelle funcdon:w a. 
Ga.pitani;t do J•orto úe Cabetl<:llo. - A' Com
missão de Ot·ça.mento. 
. Ficam sobre a Me::::., o.t,é u ltericr deliber a.
Ção. os seguintes 

I'ROJt:cros 

O'"Congreso Nacional decreta: 

~lili tar. · 
V. Ex:. lcmbm-~n que c :;te projcci.o w·iu 

tio Semtdo c: el\ des~j;wa. s·\her si o:; traba
lhos da. com:ni~;;üo C$Íâo ~~u nilu ade:ill· 
ta.dos. 

Si nãn cs1 ii.o. <:SJICro d;\ bondu.dc •.:e V. Ex. 
a int<::l'VCilt:!ill th. MC>:L j Ul:i.o on l't'it\tOl' ('U· 
carr·<>g:1do t!e dat' p:tl'e<:c:· S<lbro t :o impnr
ta.nt~ <\S~llm)ltO. }.la.ra ll Ul: ~:S~ l!al'CCI!l' \'C· 
nh:l :'t dir:st:u~'São o po~S<t ainda. :;(:r vouHlo 
eõtc ttnno. 

A E:;colt\ }.!ilhar t·st!l re~h.la pela. refortn~ 
de cmsino quu nltt·rou coulpl<:t:lmentc o $~-s
temo. :~.n r.igo. e o Ot"Jdor que oru. se dit'if!~ 
á. Co.mat·u. c que t~m o. \loura de ter .::ollo.llll
t•.ldõ nn reforma dfl ensino ru:~.ntich:. em vi
gor u:L Escola Mili ia.l' . presentemente, não 
t-oohe··cot\o quaos são os intuitos do Sena..lo. 
quaes os p1·iucipio~ imeritlos no projecr.o t!e 
lei que veít1 d:\qt:ell:1 Ca.ma.l":l-, ~.>.be:.:do que 
e.te pro,iecto te\·e lil. ttceeitação impo1·tante. 
dt-S>.-j<:. va. vel-o diS<:u tido 11esta. G.l.ma.t·•~ pz..m 
que. ou se.ja.m con:;igoados os llOus p-::incipio;, 

Art. 1. • A ins~l'iji~,Jio rln me<htlho. mandado. si acaso elles nrio estão jü. consignados uo 
cunhar por decrP.to n . 1.320, de 24 çle janeiro · t 1 ~ d · t 1 J 
d - 1<><>1--, ·- .. - ----:-- . proJec o to:sena o. ·ou ~J3. este eo,u•.;; o 

e o" ' . . ~~ a segui~ te. . 
1 
H~ ui con-çenieutemetl'.c. pa.t':\- qne es· pri~cí-

.A.-Bell)Ullll>r (À'l11SI«at-Fund<!clrw · de~ Repu- ! p1c;; carclll<.~S 1ht l'elorma elabcr:\da pclo ·go· 
l.tlica- A PfCll·i a agl'a•.l-:r.id~. . Ye>no proviso1·io, ct•m t;l.nta :;a.bedoria, crir.e-
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rio e euidrtdo, 11ão sejam completa;mmte O SR. SERZiO:DELL':l CORRI::A-0 projecto nflo 
posu~rgados P'-'1' meio ·1e reror·nws que nio est.~ nc~;;a. comr.oi~são; sí estive~se eu o ::;a.
obedd,$ill ao salutar· principio '.1a insü·uc~,;ão heria. 
integral mo :erna, 

Outro pedido que eu dcs~java fazer a V Ex. 0 ~~·. Pres i<.leni:e _ 0 n, ro\ectíl re-
rcfcre-se ao :proiecto sobre o Tribullill U.e . . . . . . 
Contus isto e ··i re!brma. que veiu doS<>· latn-o _a.oJ'r;lmnn~ de Com.:~ to1 l'em~ttulo _.ts 
nndo. '. ' ' · -, COf!!mtssues. l'<:Ul1ld?-s de Orçame_nto e te:ps-

V. E~. sabe que a rctorma do T~ibunal de !o.e;.:•o e .Just.lf>~· contorme o prece· •ent·~ c~ta.l~
Contas é uma da,; mais importântes deste lecrd<: na sess~.o. do anuo p<:.ssado, em r·cl~ (:ao 
paiz. lão illlpui.'Lar.lte que ,já. derrubou u1n 11' pr:(\Jecto. 1~e~t;co~ ,. , ,.. . 1 ,~ , 
Ministro 1Ja F;tzenda.. E esta ,1. mturm,.ç,JO que a. .'r ~oa pm.:.e - a.: .. 

A rel<mna ,Jo Tribunal de Cont<:ts nii.o a V. Ex:. · 
llôile ser· pOBta em ·pra.tic:J. completaalcnte I 
como a real1$ou o ministro de enlão; r que O §J·. V c~;;,;;nc de _il..blr"Cu -
prc~entemente esta ahi nem é um Tdbu11al Sr. pre:.ident~, na legislatur a pa~sa.rla, sessii.o 
tle contas encarreg-J.rlo de exereer a l'nncr;ão de IS~3. íbi appr:>vado ncst.a. Camara e no 
irnpcrrhmtissim11 que llte destlll<l a. lei ·r:!e sua :-ienarlo. coin algumas emendas. um pr·Qjecto 
cre<J.çã.o. nem é, por outro lJl.do. um ;tnte''"-1'0 relativo ú. mn•1ança. uo Arsenal de Marin!m. 
se rio, rigoro>o como •ruiz a lei. <lOS abuso~ do Estado d<: Bahia. ar;;enal que, V .Ex. ~abe, 
qne por aca~o possa o Poder Publico C•.1m- porque ma.is de urna vez tem honrado a Ca.
·metter. ·fazendo despezt\s alêm das r.crbn.s pitA do lbi.ado cOm a sua visita. e~tá. situa.do · 
votadas nos t!i1l'erent.es orça.mentos pelo Po- no bo.irj'O commernial, que euma verd:).lleirtJ. 
der Leg-islatii'Q. · cnnquist;."L :to mar, occupando gL'a.nde }ll\l"te 

Tal como eUeestá existindo. o Tribunal de (lesse bairro. onde l'uuiJa a. melhor e m:ús ex
COnta$ c. infelizmente .. uma verrJ:;.dei!·a ex- tenso. :ú•e:1 .. 
cre~cencia no circulo das· nossas reparti::-.... O Parlamento, no.Je.!::islatura. de 189:), pre
çoos public-as; ·· ··· I occ<.rpr~.ndo-se deste assnmpto; autori~ott o 

E' p:·eciso cessar este estado de con~as e governo a. realis:.t.r ;J. mudança. rlo A1'S€Ul\l de 
ncredím qne o. reiorma elaborada. l>Clo S0.- ~ i:I·Itl.rinha para. um .ponto mai;: eonYeniente. 
~a.· lo. ~b a d•ir. ec~,ã. o do act~al .1\lin. i~tro _da pori]ne e~te esta!Jeleci~n~n .. to estú :;;lr.ml.do l1. 
r•;;zeOGI\, que. naturo.lmcute. t\eve ter ~tdo cntra.da do lJOrto, pOSI\':: o condemno.d(L pelas 
ouvido e cuj~s opiniões havialiJ. de pes<'!.l' nas I condir)úes d<~ a.rte milir~tr moderna, que não 
•lelib~t·a~'ües da. outm Casa do Poder Le:::isla- normitte est,be!r::cimentos miEta.res junto as 
tivo, preench·:r{l, todas as •:ondü;ücs · que ba.!'l'a:> dos porlos, des endo es"'H em l ogar 
Um:t Yet•da.deit·;J. leÍ SObre Uilla institUiÇãO tãO mais abrigadO. 
im-portante como o Tl'ibuntLI üe Contas tí!Jll Este pNtiecto. <tpezar de b:J.sta.nte r ecom-
o tlen~r de preencher. · m endavel pm· sell ol>.i'cto, e apoiatto por V;).· 

Mas, como es11ero que a reforma rlo 1't·i- r_ios deputadG~. esta hoje condenlllauo. ao 
bunal rle cont:~s seja ..-otadu ~t'.:! anuo, como hmlJo. e eu veuhot'!·quet·ei' a V .Ex .. se tllgne 
Mse.io que ella o s~:>jn., de modo q_ue umfl. rc,. <}e~entranllar do E:scondl'i.io _ond~ pa.ir:t a pro
Pill'tiçiio de. tao importante intllito pos~a i·e- Jecto n. 19:1, de .l::i~::l. re!~l.tl \:o· a mw.l:.~.11Çl_1 ~n 
Pl'C:Seota.r nrr: p;J.peJ·· extram•dinario no me- .Arsenal tle l\"!cl !'Inha._ da. Bal!tn.. e de que. li~Je 
c;mbano da no-.-sa. a.dministr~wão, sendo. por se occuJ)ou l~!u Ol'gil_O !la 1wprcnsõJ. !li~1·w ..• 
a~~im dizer, om;:tiOJ~ guard;l. dos orç."Lment;;s p1·estando alias com 1BtO Utll'-gl·ando se!·n~o a 
e como V. Ex. Sitbe que a. runcçãó mais im- minha terra~ 
!JQrta~t.e que tem o Parlamento neste re.d- o SR. PaES!DE"-'TE-0 pedidQ elo Y. Ex. m'<i. 
men, e JUsbmente votar os orçamentos, l)I!Ço opportunn.mente saii:;feito. 
que a Cam:;.m discuta e vote a lei p;~.ra que 
os orcàmentos sejam um11 realidade e o _ • 
Porler Ex:ecuti\'O se con~ervà dentro das O ~~-· 'l'bon~az Oa.~·aicant• .-
verbas que lhe são autoúsáda. Sr. pr<esttlentc. como encarregado rle .r el:\ta'l' 

. . . - ·~~ . . 1 o pr:ojecto que veiu do Senado. r eformando o 
A reforma da. msb~utçao ~o l!'rbum.l tle ensino miltt.ar. de·•o dar as es:Plico.çôes pecli

C<i~ta.s , que tet~-a; c~pttal obr1gaçao ~-e ve)ar das pelo men disti!lcto collega. deputado pelo 
pel.l. b.1a e:x.ecuçao .. o orçamento. nao pócl.e 1 o distrido da. Capital Federal. .. . . · 
~er retardada, e eu e~pero di:l. . bonrla~~ de Em discnsoãci do Orçamen to da Guerta já 
-Y~ E:C• a··fin~~ dem~ mi'ormal' . do ~ue ha 3.. ~~;aio.mei .o que podia d izer sobr~. , o. proj~ctc - •. ·· 

... respe1to _do plO.l~Cto vmdo do Senado.· · .·.• . que e julg-ado pC~r :nim am.rc tüco e lie~org&.- · .. · · 
·O SR. FRA:'<CLtOco Gucmnro..:. V. E>.::. e quem niso.riCJl' d~ eu sino mint:n-, tendo n<.'sõ:\ occ-;t- .. 

ae_ve informar porque é memhro da Com-j sião ensejo de dizerqile o projecto er<dnaccei"' ~••o=-=· 
lniSSã.o de ,Orço,meuto. · · tavcl. , · 
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ACJUÍ Chegando :l..proposiçiio tlo SeM-dO. O I)UC 11:-io SUppllZC>i:Pqtte h:\VÍO. a.Jgumn. Ofi'eusa 
Pl',CSio~ente d~ Cornmlssilo,le :'llarinh:te Gllerr-J. :uo nobt·e ui!IJUII\do. 
m o uiStl'l~n!U para.1-elata1'. E:;tOu e!a.bOJ7LUdo · ... , . , • .. . 
o !l:~r<>.eét·: como. 'P'lrém. q ue!'u just.ifle:tr .

1 
~!·t.- ~ : E)(., IMO r,on~ncll\ Cllm C;>>'(l. eXJlh· 

ponto por ponto a l'ejeiç:1o do projeclll. pot•que c; ;•uo. 'el ~ ""~1te1,n <L tt•LIIuna dt:r.er q uc o 
elle na6 · org:~ni:t.'\. mns ante$ de...<(or!.-ani::.'l.. 1 o:·•d.ot· .ltnYI:t tltlo l~t''<!r:l:tdes e que tam~m 
t~nho nece.-siuatle de demorar 0 m':u ·e:; tudo · t inha. Stdo proclll':~olo }lO\' S. Ex. 
ú. l'~$J?Cito. !'\õi.o) tcrn n lwbi~• de t1·:w,cl' pa.ra. a. t1·ibnna. 
~lt1mameute se tem rn~nifcstado no no>so fl!no·m·Ltlv;o;: qu<ln:i.t~ s1•J•Jn <L e:qn·e:s~ã·' da 

P(I.IZ t1. m:~.ni:1. de r.ullo rcr .• rrn<Ll'. ::ern sahe:· o Y~l'll:ule :\:li) t••\'e intuito do o!i'mdcr n.o no. 
que ~e reror•n:L e o ensino -publico est;i. a. hl'edepur.n•l<~ n~m tampouco é lio umdor o 
merce;: rle qun!rrttclr a,·ent111•eiro quP.n.pp::l.reça <tp!ll'te n qut; S. r:x. !:'O refet·itt. Si não ap~a.· 
P<Ll'l\ 1]1tercr rvlil!'rnil.l·o, que:· 5c tn\le t!t: Es· r·ecer o ~;em :o.UV>!', tte~ee ca.>o assumira a 
col:;.s ~·hlit·or.'$. quer ele outros quaesqucr es- .. e~pons:~bilid:~dt•, porque ni'..St~ ponto ostáde 
t.'l.lJClecimcnr.os de en~ino . ' accor;.lo com que elle contém. 

1 
O r••; uos e~;~rnos n·a.ta.11ílo •te um:~ m•• ter· ia lt~rere as pal:m·ns que eotiio disse ao nobre 

'ehc:\ 1:~. t)IIC tl!:.: re.~p.!oto ~o no.;;o lutu :o. in- dcqmtn..lo. o .. m~~ qu~ o pJ•o~:urtiSse . co:no 
~~~e~tmll e rno1:a.t quo na.o de1•cmolS :>UJelt.ar aOil·utou em :;euoli~uc·su. jU. o oro.o lot· -sa tinha. 
•1 retol'm:Ls dl:n·~a.s. _ e:-cplicado n ::;, F.:t. E~t:l. é'a. verdade. 

A tle:nom. !•Ot>. u:~ :~.pr,•senta<;a.o <lo tl':~.ha.. 
lho clu. comrni~siio de1·e :;e~·. Sr. pmi.;lentc. 
l t:V:tua :1._ ~00 ta. •lll UO.'•'JO <jl!C UUtre tle d:u· 
go l ~e •loc1$1 vo n:~'tl.n .m:hi;o. csro.beleciua. p<.IC> 
prolJ.eCTl' que veiu oio SenMLo • 
. E ess.'l. a. explic:~~1o q uc enren-Ji de meu 

ae,·e:· <hl.t· llO nvbr>! dcpu~v1<> rec!amant.c. 

O St-. • Joi"t.o 'Lnpe~- AtJena3 dua:< 
p:!.l lWl':\.~. Sr. Pl"eoidemc. p:i.:-a. concluh· a de· 
l:lar-J.cii:o d~ V. Ex. em resposta. :1.0 nobt-e 
r!eput.Wopel'L C1.pital F~e1·t.l, C<Jm a ·l~cla· 
ra.ç.~o por v . Ex. me~mo fei r.a. a. ? t•lp03i ro l!o 
proJI!CLO Jo l'e<ll'h'1lnis.1~:.io c.lo Tribunal de 
Con~. 
. E' ee:·t.o. ~ue t~ Mes.'l. 11istl"ibuiu '' l>l'ojecto 
t\tt Comm•~='Õ.'s de Le:it l:•<"i.o é Ot•<;a.tncnto. 
m:LS é Yo1l't!ac.le 't<\mbem que it Co:nmi$SÜ.O tlt! 
Ot~ameot.O elle ainda. uüo ciJegon e n e;ca 
cUIJ)pro •JU espet·a.r quo lhe :;<'ja. r0mettitlO o 
PI'IJ.ICCLO pela. Commi:;sil(l de Le:..ri:<la<:M ou que 
e::;t:l comtnissiio a con viuc para. funccionarom 
simultAneamente. 

o Qll() que···· e salv:U' ::t.l'e.Spon>abilithvie o.la. 
cc)mtoi~i\: 1 que presido. 

COI'l·i;;irlo l':ltc en:,rJ.no no $e11 dl:::curso.l'esta. 
:w or~v~o•· pNiil· ao Sr. presidente. que consi
oio;·e este apartll c:otno aií.o dado,·aíiu\ de que 
oii·l liq ue con::i:;nr.do nos .{1111<les. 

g· a. e:xplic.1ção que preter.dla uar. 
Vem i )IC=-"~ a seguinte 

Dtcla>·açiío 

Ded:~ro te\' vot:\i.lO contra. o proj~to n. 193, 
do IR~I5. :mtorl~,n·lo a reronna do Regula
mento Ll:l. Es~vl:1 t>,Jytechriic;).. 

SJh (.)a .. , St:SSÜI:'S. 17 tlo OU mbro 110 1S95. -
;._..«! Bccil«fJLUI. 

Viio :\ imprimil· ô1.S SCl{Uioi.(!S 

&1/ac~·To fi..wl dn Jll'•1iecto •t. 1.~0 A, rlo cor
,·etc'mtno. IJt!C couce<ie <t D. Rusa ela. C!111lta 
c Sif.~;o, !;ÍUil" ria !<.:l/elite l{o c:;;c•citn .H· 
{todo .Siloa, a J•I11\St.iO unnual de 1.:200~00 . 

O Sr·. ()"i.·idto .''tl..bi·: •nt:e""- Foi 
sur·proheo·'ioJo. hoje. ao lêt• o Di11riutlo Con 
m·Mso, C(IIU <lS ol.lrerva~.toes f\'\taS hont~m a. 
seu No>peilo:- pel<' St·. Auansto Se.,ero. 
An r.·~·hontem tev~ OCC<\sião de i!iscutit· um o Congresso Nncionnlresol"e : 

Cl'(!(llt•) np~·eseuta• lo pelo Minist;ro úa. Mal'i· 
nho\. e ma1s uma. vez p1'0curo)U most1a-r a. sua. Art. !." E' concc'1 idn. n. O. !tos:!. da Cunha 
opinião a respeite da. illegalida.de do acto t!e e Silva. vi uva. do t.enente do e:cercito Alfl'e-1o 
S. El:. : Silv-.1.. morto om.d .. re~• ~'~a Republica. na. to· 

En!;Ü.O o oc-ndor 1·eferiu·~e M digno relator m3.11a. da ilba. rlo~~oguc. 1!_0 dia. 21 de ue
d:l. col!_lmi~são e :1.0 Sr .. :'<linistr-o da &Jari uba. z~~bro du lS'J3, a. pensao anuut\l ~~ 
m•~' nu.o " fet com o m~uito de l!innder. ao. I.~"'og. . . - -

-----~~~~re d. o,2!L~_2.,_'te~do_v.ist.o-o<>-Diario· ct.<i _ Ar.t . :-;...~e.v.oga!Il:Se-..'\S .. dlspo~lç<>eS - CIIl-
Cvu!Jrcssn a d<!SIO~-a.o de oht:IS pa.lavras nas contl'~f10 • • • - ·"' ~ · 
vbsel'vações que ~inlm f~:it.'l ~ t 1ue w ausfor· Sai:~. tl :\.S eommiS>ões. lí de' outubro tle 
IOõl\':1 10 Ulll ~l"iOUU úc:seu tliSCUI'~. \)I'OCUt'Oil 11\95.-P« Nllloos .l[ontCoiC f)rO.-J. A. N eioo.
liYJO S. Ex., .:xpli~nllo-llle ate facto, para F. Lí .. w lJrUir:r:. 
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N. 13-l C - lS!J4. J m~nt:tr de 7 .6!G:9";l3!!;l;;o ao a.1·t. 4·• da. lei 
. n. 260. 1

1e 2-1 1.le dezemln·o de 139-1 disiri-
RctlacçiÍ~ (ln.a.l do p;·njcclo ,.. !.'MA. dr~ !894/·btü<io pelt1S sc--guintes rul.lrkal:i : ' 

que autm·isiL o rJovc·rn'J (l coHWaczar com N. l Secr:•tario de Est<lllo.. · JO:OOD . .::OI)O 
. q~eem melhore~ 1:t.t>?!O-!/f!llS r;(/'c1·eccr o s~;·vico N · 3. Qwu·tel-;ze11er3.L...... 1 0:0(\r~O()O 
· !I e rt(t'Legar'To rlQ.< portos de S. F'nw-:i.sco e N. 5 contu1loria. .. .. . . . .. .. JI!:QfJ(lsiiOO 

Amanmtc, no 1·!o P(lrJlr.<h!JI.H:. uo Tutoya, N · t> Commis!a.r·iado ;;erul. . 5:00t!S000 
11 0 Est(ldo do M an1;1Mo ~-- í Aucllto;·ia. . ... ... .. . . . . 5o::.:ooo 

N. O Co1·po de infantaria de ~ 
motrinlla.. • .. . . .. .. . • 30:000$000 

O Congresso Nacional decreta.: N. 10 Corpo rle ma;·inheiros 
Art. 1.'· E' o Poder Execttti\"Q autorí$!ldO nas:J~ .•. • _ .• • . . _. _. 

1 contr:wt..1.I'. por ci1:co ;umo::. Ctllll o. com- 1 'N. I 1 Companhia de rn·•ali· 
paohin. Clu Jnrticu l:n•. qnP. .n.-.lhores •anta- (los....... ... ... . ... 6:'7!>1).~')()0 

50:000$000 

gen;; ofl'erecer. o ;;er~·iw r!l~ dU:I.$ Yi:t~eos N. 1~ .·\i"S~n:te;; , ............. 2.0~i0:04ã-~200 
tnE'tlso.es dos porro;; ~te S. Franc~co e Amn- N. }:., C:l.Jllta.mas rle portos. . 20:00·~11'10 
raoi e m> rio Parnahyba ao tl:l. Tl.lto~·a. no N. 14 R•llh::J.m~nto •1e oort~ . J:i(J :OOf!.~)()() 
EsLo.do do ?>fara.nh :io. até:~ quantia. ti~~ :Oilt!B. N. !5 For\a ll3.\"a.L . . . ~... .. . . 2i:>:91llS2..10 
por vif4.'1!01. com el!C.'lb.'> pclr,.; ser;uin tc:s pur-1 ~. 17 R.epa:-ticão da Car~t. ' 
tos: Therer.ina.. Flot•j?s. Unii\.o. Curr.llin h o. ).lu. r-i tim:1. .••• _ ..... _. 20: OOO&lOO 
Boq ueir:to, Marrecas •. ReJ~\rtlc;.ã.o. 5nntn Qui-. N. I S EsCQl:t .N•~ ,-.::.L ... ::1. . • H• :OIICl:!:noo 
ter in. Porto Al<>:rre. i><1rO:thy),:~ n A:-ayoses. ~. 19 Relorm:vlos •• . ;.. ...... :~:5.'lf:~816 

Art. 2;• R.eYoiam-sc o.s \li.spo;>I~.Ueg em con- N. 20 Obra.~-- -- . - __ · __ ...... 260:ooo$roo 
tl':~rio . N ~:~ :vinniçõcs de boeca..... . i 00:11Dtl8000 

Sal<i. elas commi~~ves. 17 de out.ullro de ~· .2~ J'fun i~(ics naYnes ..... - 1-300:000$•.:00 
-1895. - Pm·tml.os Mon lc<~ cq;·o. - F. Li>n'l ~ · 2<:> 1Itw:m:;l de constr·uc-
Dv.u·t e J 1. :v · • · · -· ~:iiu na va i. · .. ; · .. :: . L:lOO : 0008000 

•
1 

, - ·'-" emt . · ~- 26 Combusi.iveL .. . . ... ... · 2oO:OOúsOOO 
N. '.!.7 Fretes, etc . •. ·.. ..... 50:(100&100 

N.l53C. -1S95 

Rada!''ro {iaal dQ pn;jccto n. f õ3 B. do co1·· 
~-eate mmo. Emew:lc. ela Ct.tmara flos .Depl.l-
tados a.n prnj.:cro do Seaarlo que ,-értu; ,, 
l:-es mc:;-es o pnt.::o es!abelecirlo ,111 lltCrff[!r a
fi•o tmico d.o cu-t . .30. dlllci " . 3 :í. de :2íi rle 
}cr.neiro de 18!JZ. para r/u;-açrTO d-as incom
pc:t ilJilidade.s defiilid(T.S no ;·c(rrl"ido m·tiao 

O art. 2.• Snbstitua-sa pelo seguinte 
Art : 2.'; Fica re...-ogada. a lei n . 2S, ele S do 

jn.neiro de lflll~. · 
So.!t1s das commissões, li de outubro do 

JSÇJ5. -Pm·a~1l10.< J:loate~1~gro.- F. Lima Du
IJ.rte. - J . A . Neic!t. 

N. 2ll A -18tl~ 

N .. :?8 E>enlu:tes ..•. , . _ .•. .".. "340: 000$000 

7 .6l6:Q93$256 

.Art. 2.• Re...-ogam-se :1s disposições em 
conkat•io. · 

S:tta. d :l.!.: c:~mmi~sões. li !Te ontubro ue 
1~05.-Pc!ranlw.~ :1íontc;1erp·o .-F. Lima ])H~ 
urte. -J • ..! . . Nci'IJa . 

N. 2!8 :\ - 1895 

ll.cdacçüo final do projecto Jt . 218. rlo coY
,-~a.te anno, q·~e aulo,·i,.~(T. o Potie;· E'l·erut Íl)() 
a nú>·~~- <W M!ni~terlo rin. h ->ti!:a r; ~Y·-rJnr::vs 
J;!l:r~ru:wc.< e cretl1/a especial de 76 :000$ TA ta. 
Jla!~(tí"Yi CH IO t/as r/e:;qc~as cq1a O pessoal a 11111· 

tc;·:a1. d(< colon:u Oorreccim1al dos DOte$ Rios 

. I O Congresso Nacional re::olve: 
P.edacçlio (i.11al do p;·ojecto n · f!JJ • do cor- Arti"O uni co E' o "O'"'"rllO :.. to · · • . - 1) I· E• c , . 0 .,. • "' '~ .... u r H;aoo a 
rcnt~_amw. ~ _aut_orts!.! ~ ?! c>' :r. c_"«,·~ abr_ir M Ministel'io da Jc r.ti<;:n. e N('gocio; In-
a alntr ao 91rm,ste••" d.a llfa~u<lla 0 r.Jchto ter1ores o cret!ito ~-n."'c·t~l l -··' ·000.-:-

l ·a ~ "ta 993~·>-"0 I r •1'1' i . =-...-· . " (e I V. -y potro. 
SUJ>p emeatm· e 1 -v : :;>~·J 1

' 
1

" - p~!!:lmento d«sdeo;;pe7"~ "te' ~o fim d • 1 · • 4" 1 [ n1• •1 ·">6G .,. • , ....... , ... .. o ac.un 
_ cas Jfue men:'~"o.: 1> ar... ' a. · ~ ' · - • exercício. com o pe.;;._o<oa! e materi~! dn. Colo- . 
~c~e.e .. lln ° de 1894. ni:\ Correccion:tl dili< Dous.Ri:~s ; l·eo;ógatlas.as .... · 

dist-'<»ÍÇÕE'.S-em· contrario. . 
O c~ri~~o -NÍ.Íciou1).t rcs0h·c : 
• .;rt~ J.o E' ·o governo· antorisa.Uo 

ao Ministerio da. Marinha. o l:redito 

Sala. d;;s commissões, li de outubro de 
u. abrir 1895. - Pam.n1tos 3ir-ntc:IIC!Jro. - F. Lima 
supple- Dua.l·fe.- J . . A .. NciM ! .::::-
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N. 219 A- 1895 I As.)im. 11. com missão ê de p3.~ecer que o P l'O· 
jeeto a.Uadiuo deve s~t· approva.do. 

l1edctc{'.i1o {iaat d11 Jlro}ecto ;~ . 219 .-1. tlq c:;r
·rc.t tc <t.,wo, 'J"C -u;tl)risct o Porlcr E··xut;c·J 
(t •ll.:t:ir u nwlito ~llliJ.!Lt;,;l.;;wtr cfc 8J!J:VOOs 
d .:cr-litt ct.l'. ·1 f/v nrt. (jo da l!!i n. 2156. tle 2-i 
dede:c,ao,·o t/c 189·:1. 

O Congresso ·Nacional clect•et.a.: 
At·t. I. • Fie~ o Poder Executivo autm·!s~•do 

a a.bt•ir o credito supplemento.r de 819:0008 
Íl vc:·btJ. n . -1 do ~l't. 6• d:\ lei u. 266, ue 24. 
de uezem oro de 1 89~. 

Art. 2." Revogam-se :~s disposiçi.'•e> de con
h·a1·io. 

S:\lo. d~ c~mmis;;ües. li de o\4tlibro ele 
1895. - Pai'nr~ltos }.fonte negro . - F. Lima 
Dt!m·te.-l. :l. Neira . 

N. 220 A -1S95 

Rcd«cçiio [in<d dti lii'Ojecto a . 220 A. elo co;·
•·cn.tea~no, 91.10 cn<lm·i"<t o Pode;· E~ccuti'e& 
a coacC'ler llO o,'fidol. do Co;ueacio.~ do Ttic
souro Fetlcm/., .1.r:lmr fieira Peixoto, mn 
am1o de li!hn.~"' co>:~ o•·d~natlo 

O Coogresro ?\aclon<ll rerolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo a.uto

rlsado t1. conceder ao official do Cooteocic>so do 
Thesouro Feder al , Dr. AI'f.h111' Vieira Peixo
to, um anno r\ e licença 0010 ordenado : revo
ga.das as dlspooiQ:)es em contrario. 

Sala das comm\~sves, 17 de outubro de 
1595. - Par«rJ1os Mo,ltenegro. - F. Lima 
Du«l'lc.-J. Jl. Si.'it:tl. 

N. 1G0 A- 1895 

1'~,-,;,:ttc aos mo:tlicos c J.rharmc:ceuii.:os ad
,111-ttos rJ.o scníro sa;titm·; , <lo e~;erc!:o <t 
c•,llt1·iúuiç<1o pn.rtt o montepio tle 'JV.e fl•a!lt o 
clcCI"ClO a. 9:1:2 A, rle 81 a~ Oti!UQI"O 
(,0 1.890 

Sal:\. das C(ltntnbsões. 12 de setembro de 
1895.-Lim d.; llccsco,.cellos , prcslueute. -
..-lai~:O t/e :l/ll"o"IC . relator. - l ltlc(CJII$0 L ima. 
- .Sd Pâxot~.-Oct<tcim10 Lo•weiro_- Aure
/ia,IO Bt~rllosa .- l.'i.• to ela FonS<'Ca. 

N. 166 -1895 

Con~idcra,.tfo 9uc os MC<licos e pluu·,uacet!
lico.< ''"jml.l•l~ do sc1·uiço .<G<nitari(l do •:.-.;
CI'Cit o tccnt ~s ontl$ ~Ws o:ff.:ctiuos ~CH~ as 
1:1mta_qens gm·anti11oras do futuro rlc suas 
fit?Jii !itts. c;uc "''" eoaccditl«$ aox ampi"C{)Ct
<los tlo M:iniste1·i.o du G LIC1'1'(t 

O Congresso Nacional decreta : 
A1•t. 1.• E' ycrmittido. o.os medicos e phnr· 

maceuticos a.Ujnntos llo serviço sa.nitm•io do 
e::tcrcito a coutri l•uiçilo pa.ra. o montepio de 
que tru.ta. o dcercto n. 942 A, de 31 de outu
bro de !S90. 

Art . 2. • Revogam-se as disposições em con
trarie. 

S. R.- Sol.ln <las ses~. 20 de :~.,"Osto de _ 
1895.- PaH{a C:•lii11Ctriie3. - B1·a.:ilio Lt!;. 

O Sr. Presidente - Al1hr-ndo-se 
adeanta.da a I!Ora, doslgno pa.ra :lmaobã: a 
se.guinte ordem do d ia. . 

Primeira parle a.te 3 bo1•ns ou antes : 
Continuação dL 3• discussão do projecto 

n. 141' B. de 1895, fixando a respeza. •lo :1\Ii· 
uisterio da .Just!ç11. e Negoc!os lnterloi'IJS para. 
o exetcicio elo 1896 (1·edaccão oo:r~ 3~ discus
:;ii.o d•.~ projecto n. 140. deste :~.o no) ; 

1' lliscus~ão do projccto n. 00, de 1805, 
tli~·idindo o tert•ito1•io da R.epublica em oito 
cit•curuscl'ipções. emcado. urna dv.s qnaes crea 
um banco tJar<L attxilli\r os inctustrias agri· 
col~J., posto1•it e t~.nnex.IU!, confor me o regimen 
quea.dopr.a i. . 
2~ discussao do projecto n. 101, de 1895, 

o.utor·i$ar,do o·Potlet' Executivo n reverter ã. 
A' commt~ao de fazenda. li1i pre..<ente o l" clo..sse do exercito o tenente reformado da. 

p~ojec:to n. 166 deste anno que Jlel·m•ttc a.rma. de cwa.llaria. Carlos A\lgusto Cogoy. 
aus me•licos e pnarma.ceu~icos a.cijuutos do 3· discu~o do projecto n. 140 A. d<l 1895, 
scr1•ko saniTArio no e.xercito a. conmbui<-ii-o autorisantlo o governo a. coufirmar no pri
po.r:~. o ntontep:o de accordo com o decreto meim posto do exercito todas a s praças com-
n. 942 A, de:Sllle outubro de 1890. mls:>lomu.h\S nes:;e posto até 3 de novem'b~ 

E' de justiça a oquip.'U'a.Çiio desSes func- de t89J . -: T":= 
ciona.rios aos e[ectivos de igual categoria c Discussão unica do projecto n. S2 A, de 
com os m•srnos serviços. para o~ e!IdtOS !la. 189:3, eonceden•lo a p!osii.o animal de ~:400$ 
constituição e é!'OSO das v:1nbgens do mon- :\cada uma d:~s eineo tHhns d<• marechd Flo· 
tepio. - _. rla.no Peixoto, crnqua:uo lo:'eu\ solteir-as. · 

A iguo.ll\ade de (I nus e ~er'\'iços a.earreta · z• di.>eu~flO do pro)eeto n. 195, de 1895 , 
ncce.s~al'i~. legitima. e logi<:;la;ente a igua.l- autorisando o Poder Executivo a refot·mar os 
d:tdc de va.u~ens e 1.~ene~cios. es~1utos da E:scola Polylecllllie:l elo lt io de 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 03/03/2015 16:0 1 + Página40 de 43 

SESSÃO E!,! 17 DE OUTUBRO DE 1895 431 

Jaaei!·O, cln a..ccorJo com o projecto formulado J a D. Mathildr. de Accioly Lins, de;;de 1 de 
peh rcspect,i,va conpeg:~~~ão em ll de maio l.iulho de 1892 o montepio o meio soldo de seu 
deste ~nno. c0n~ t!S _r~•tl'JCÇ!t!l'ls q11e indica. ; e J'all~c!do f~ lho, o aHeres Selnstião Go.rlos de 
"- nome:-r· eJfectn·,.,s,tmlepend~nkde cuncu.rso, Ace1oly L!rl$; 
nos k1'mi.~~ t!o D.r~ .. 3lH cio rlecre1:o n. l. [:);), \ Disr:ussãu mlir.'t rlo pro.!0('!.!'J n. 19i, de 
de :J de rl~zemtro (}c lê!J2, os lences sttbsti- 1894. l'e]e\·a.wlo 11 proscri~ç,ilo ~m que incor
tntos quB n<t rcJ'e;·ída c'coln. exercem interí- reu D- r.Iarh Josephin:L l<~ert<ü Lima, p<1ra 
n~•mente o m;:.gisterlo ha nw.is tlu lO aunos, percclJer o moio soldo a que tem clil'eito; 
s<minr.cnup\iiO dg;.ma; Discu::;~ão unic,, llO ptoj f c to n. 2.31, de 

Di$<.:Us~iio lmico. do pr·ojecto n. :200, de 189'5. lS93, okwantlo a 100$ DJ8nsaes a ponsiío de 
;n:tOJ•iS"-!Hlo o l?o·'er Exerutivo a conceder <10 que go5;1 ]). Constun,:;t Le<>poldina ele Allm
Dt. Hma·iql!C Autr;w da, ~.!atta. e Albuqm~r- qu~rq~(:), viuva do c<J.pitüo Francisco (le 
gue, a~si~tente de clinic:a da Famldar;e de Paula Almeida e .-'ilbuqnorque ; 
)lí·~àicina da Ba !Ih. seis mezes 1le t'lcenç.a, corll 2' rdscussão do proj()cto n. :w:2. ·de 1894, 
o ,-e~pocti ~c· or·dcnado, pa1·;J. tr~ tar de sua determimtndo que os otílciaes do exe1•cito :re
s~ udc orr•.le !11e cr-nvie1• ; lbrm;tdu~ ou que se··rtíbt·marern do accordo 

Contimmçãr. rl:t 3• uiscns~1io elo pro.iecto C'ODl :iS disposk•JPS do d~ereto n. 193 A, de 
u. 1:53 E\", ele 1S93,comparecer :;;,_.]) n. 1:33 B'. 3u <Le .ju.neit·odo iSSO, si estiverem paduu.do 
d:t~silicanelo c:n r:;uu.tro classes o.s repurtiç(ics no posto imme'1iato, s:?jam considerados, para 
redt•r;~es e un\f,m.lisa!ltlo os veuc\mentos dos todus o::; e1J'eitos. como se estiv, ssem.e:[ecti
l'tspcciivos fun.::cionarios. . . vamen:e providos lÚ ·classe de que tlve:rem 

2 di;;cus~5." do pr·<;ject" n. 39 A, <le lS~J:'i, a gradua~'ão ; . . . . 
dr·termi:mndo as concliç(,es de reacquisição l" discusstlo do projecto !1 •. 173, de. 189.5, 

c .~,,s direltos c!e c\(1ar1flo !)ra;:iteiro, com voto comidemmio empregttdo~ publicas os confe
ew s"prcmdo doS:·. Martms C os tu. Junior ; . rentes Jus capMazias d<tS allandeg:~s da Re~ 

1, dbcus,~o do project•J n. l:lt, de 1805. publica ; .. .. .... c ••• • _ •• •• · -

. tormmdo extcnsi· 'o u_s ]lmt:aS dt\ Brif!i• dn. PD·cl 1" d lscr.ssão do pro,j!'lcto n, 117. de 1895, 
iidttl t.la Capital l:'ed.erat e •1o Çorpo de Dom- mandando colt ,co.l' o l" ton ente ele ::Lrtilllaria 
btiros. qL\e se int tilisar·em dtnarne o tempo .José da Veiga CaiJL'a.l e outros nos log::res que 
,\ .. pra~~"l.• o. <1ii·eit·) de qna goY.lll ~as (lra. ~:a.;; I lhes comll~tirem na. escah üe pro: •. oçõe:::. r e
({c exerci .. oe "rmJ.da, ue serem recolhidos ao p:tmndo-se, ar;sim. os prejuizos ctue so:ffre-
A::ylo do:; lnv;did·)~ ; r·a.rn m~ promoção de 17 de rnarr:o de 1800; 

:3 · di8CI;~;,ão do 11rojectc n. 134 B, de 18!),!. l ·' discu;;~ilo elo prCl.kcw n.. 02 A, do ISD5, 
~mu:·i,ando o gO'h·rno. a contra.ct<tr c .. m l:.Utorls<>ndo o go\·cr·no a. ~rrendar cru vender 
qt,cm melhores v.mta~em oíf~recer o serviço a quem mais rantag·ens ofrerccer, urnn. parte 
tl' nma v a:;•·m n ens;ü n:<l1nha. de navego.çii.') dos e<1.mpos perre:ncentes a União, denomina
~ictre <.'S l ort(JS d•· Co:umbâ.. S . Luiz de Ca- dos ~Sayc~n», ::.oRlo Grande - do Sul, dep(Jis 
cues, l\Iií'and(). e Aq uifla.qan~L, to est:1do de de insrallad,t uma ~ouudar·ia n~tq11olle est;~
~,I 1tto Grc sso : do, par~. cuja. Jundaçii.o poderá o goYerno des-

Di$;:ms:;.o unkt1. do par·eccl' n. 89 A. de pmcler a tê :i qu:~mia. de A00:000$000; 
lf!XS, opiwtndo no scntidc· de nii.o ;;er appro- 2·• parte :is :llto1~as oÍt n.utes: · 
,,;do o prO,jeet(• n. 89, deste anuo, que sul)· ' 
stttua pel•H[ItP. a ,~lle ac,>mpa.nlm a.tabella F, Discu:;slo unic:a do J?:l.l'ecer n. li,!A, de 
:11me:xa 1~ Cor.::otirln·;•cTo r.:a~ leis das a!j(t;alc- 1805, sobre :~s emendas do orçamento d a re-
!J"S-tJ 1neSt!~ (l1! r,"'e11d:.u;_ t'c·tcrnes~ · cetta._ ;_ 

l'· Jiscu;;>5.o(to pro,jecto n . 215 .A, de 1895, Discussii.o unicv. do :pro.iecto n. 288 A. de 
eonlerin.J.; 0 di!•eiw á apo;;r:nf<:,dot•i;1• aos fu nc. 1893, revertendo repartidamen te, á viuva e 
ciunnei•Js da I!Jsp:' ctori:tGcral d e saucle rlos tillHtS do iilllecido mateel1al visconde lle Pe-
Porto~ d(l Capit:;.l l"eder~ü e. aos rbs lnS})Ccto· lotas a p6n~ão que e~te ]JCrcebiu. ; · 
l'h$ de Sautte dos P~~rtos dos Estacos ; Cont:inuação da. 3" discu~ão do projecto 

!3'' rhscoss:io do projectc, n. 35, J e 1805. au- n. 9G, de 18\/5, reg1.1hwdo o estailo de sitio. 
torísando. o g-•rv-erno . a reH~1· o regul:J.mento Lcvant:t-:<o a seo::são ás 4 horas e 40 mi· 
~ pl·cigr:imma ue estuuos do Gymnusio Nacio- nutos~ íf n:•l (redacçilo para :}' discussilo do pl·ojecto 
n. 205 A, de !S% J 

Discussão .unica do Jn-ojecto n: lí2, de 
1894. concr~dcm1Q n. nen~ao de 100$ mensaes, PUimC~\..C:Ão,A QUE sn: __ REt-'ERE~ó )nec-daso.r;o 
1'opart,i<la.ineiit<iiaUr&Üli!úi:C<~ridÍlt:i.do COUtO .. -· ·. SR •. St;:t>.ZEDEI.LO CORRÚ. ' . 
e o<ltl'<~ . nine e irmii r1o fullecido.cirurg ii:to n.i~ 
\~:11. Dr .. João'Pin;:o :• do Couto ; . - .... cC .. 

. Dis~ussfio UlllC:!.. tio : ]ll'Ojecto n . . ::!,79, ue 
1893, mm:dand.o que continuem a ser pag-os 

~ . . 

. Srs. membros do Con;;resso Nacional - 0. 
Institutú üos B:Lcharcis em Lettras du. Repu
hllca llos Estados Uuidos do Braz.il, cotll séde 
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nciú C<\.PH~1. v<.-m peT(l. lJI'I?~nt<' pctic~o / comm issão .iulgarlor~ uas~a; e.:tn.me~ de ma. 
n.1 us<) de um d ireito ~on:;>itncional l'CP1'~.- dm~za compor-se-ha de seLe membros .; dcnt1 
senmr-vr:~ contr3. o acw contido 'no ·dec1·eto , lentes d.o Gymnnsio l\aeion;,il. c\ous proC~S$Orel 

' n : ~. 1);;!), do Porle1: Exccutíw Fcde1·al. eq ui· pt~rticul<lre.~. dous tentes •i e cursc•s su'Pl!rirJ· 
pa.r:l.ndn o ini;tituto Kopke ao Gytnuasio N&· res e o t'citor do Grmna~io ou ouf.r·ó mernbl'a 
cíonal. AC..1Xltnuo -protund;uncote :.1. sabc-Joria (lo con~elho di rector comopre;idente. e o.§9> 
c o p:~.trior:wH• Q\le normn.lis:l in os actos dl) ainda dets·rmi na. q\HI o inspector ger-.. ll.ouvulo 
:~.etu:~l gC)><>tno, qtte tuo di~'O~meni~~ repre· o CC'tm)llhJ rhl'edor. orgaui:>al'b. annuo.lmentE 
sent.'l. a "ontade populal'z nii{l puúc melo. YÍIL o r; submet!er:i (\ ap]Jrir\·a.çiio do goferuo a; 
JnstittJto tio' Racharei:' em Lettn1s deixar de sete cornmissões Julgadoras do c:xnme d~ 

•• r~present<~~-. •1(,lll.l'o d~t lei, cnmrã o mencí~>- m::ul trr~za.. 
nado tlecrem.tirnw.d•• nn~ J~izües ju rir1kas que O :<ri,. !}• di:.:. di,;poa•lo sollt·e o:; cx;lutinan
ora snb:netre à ,.o.;sa. crir-etio.:!a c alta coo~i· tlc.s ostraubos ao Gytnnasio.que ter.io rie apre.
dernç:i.o. scnt:\r um Cltrricttlum oiue, :t~signa~o pelo 

:\S:S(m ,·os demonstrar:\. qn~ a concessão do -:it•ector d_'J ~t."\.oolecimento p.:wticula.r qu.e 'ti· 
.go'<'emo é i!le;,~le contraria a todns n> d o?l il 'a· n.rc:n freq uemul.io ou do profes::or que Ol 
cül!S tonmd~$ sobril o :)!'~u:npto. jii. pelo Pa.:lel' ti-çer le<:cioO;IdO no sP.io dtt fam ília.. O con
ExecutiT"O. já pelo Le,!!lSlativo .la Repubtic:L . .jnncw dc·~-as d ispo;;içõe ~tuda.<1n.s harmoni
em epocas sucl"JS!iin~.>. já. pc!o propriô go- remente. pa1·a. ::e tirar a il!a.ç.ào neco.-saril 
verno actua.t em manifest-'\ <?UDlri.l.•.licçii.o em '{lara a IJerfeita iuterpret~~.ão do a.1·t . .. ~ · no 
·t.w n:a~no as~ump'to. . . seu -par:~.:;rap\1(' unioo. e"idencio. a ·sua mí 

E::tnd:~.e{~ Pf.'im_e!ro .u. cor:-~mi.silo. os .artigos .comprei,en~ü.o pelo · go:"~·ernQ. porque ·a.pe,íí'a.s~ 
· '"dos · ilecretos a quo ·se ref~•·e o a.cto elo go-- rel'ere :\O G~·i:n·il;"tSío l\aci_onnl e ao:; gy.mn(l~io. · 

:re1'!JO, em sr:oguid;t os avisos dO Podet· :Exe.cn - esmduaes. fazendo rm.i> ainda.. estabelecendo 
· .. trvo e .;1.5 ;;uâ.s celibel'il.çueS. 1~í'et·ente:< todas o -pl'oees~o dôs e:tames <'!e !i\-a.~urez:J. n:J.··capi-· 
:o o a.;<~umpto. puE,Mdo depois. finulmrm~c. a tal f'e(!crol e dispon•lo sobre a. or,guuisaGi"l.o:daS. 

· a.nli'ly>a.r· detída.mente o ttecr!lto rwe con- me;;a.s res!)ectiY:J.S, de roooo ;~. niW cxi::tir du- · 
· eedeu .. ~eme_lha,.:tes >"antage1~s , ao . Instituto vida-alguma >'Obl'e a ·CQm.petencHCexcl\iSIV& 

·- · Kopl;:e, ' . . . · . oa Ca.pitn.l F.:deral.-do Gymno.sío,.po.ra. taes 
Rege o a.s~1impto <ln'ic'lr.lent~ o de~reto e.,'{a.m~. .. .. · . -~ _ . 

. .o·.-o:;;J. de 8. de novembro ile lSOO. emana.d-1 · Tiió liber:~l roi ·o I~gi.slador q\te d~termino1.( 
"do goveriw j;roviSL•rio ll i:P.gu.li.mdo (1. i.ostrnc- que fizessem parte das .m~sas examinadoras 

· <;1i.o. l'rim<•t'ia e ~eeunda.ria. do Oktricto Feda· ,rnem1n'O$ (~} do magi$terio·particuta.r e istO 
-·· x•J.L'Neste decreto. uo titrllu V. do <ten~i no evidentemente no inr.uito de d:w ;~.maior ga

s~Ui!tlario».legisln.-se :;obre a instrucç.ão se- r:t.nLi;l. :tos a.lumno, dos e.'ltnbelec:imentos pnr
cu;ndarl!1- •.\ ;L R!! publica.. est:\belect:ni;J.il·S<~ cum~- -:;lcul~l·~ :~~tranhos an Gymuasi6, com O"lim 
institnto motlelo o Gymn>~Sk· N':l.ciorw.l. cujo evidente de f<•ter :2. elles p1·esidir.11. mo.ior ira
curso ê disu-ibuiúo pelo art. :?G des~e me~ruo parc!ali-lade. assim como fle .nelles, para 
decreto. comhina_õo ~om. o seu l).rt, 3f), onde parn. m:t.ior solernnido.Je c respeita.billd~ue de 
se fa:-: :J. uhtribuh3io por serics cl:ts llla.terlas t:\eS ~tos, ~erem (l.'lmittídosreprcscnt.:>!'lteSjt~ 
de que trat2. o artigo infe?r·iur. J::ncontr:1·Se d·J~ensino >1Jpe~.ior, jô. do CTytnn:~Sio Nae.ionat, 
nesse regul~men to o :\1'~. :iS .. que. 110 ~eu )lar jV. do magis~ri() particular. 
ra.;rapho u uio::o. di;:!"}~ : « Quo.uúo qua.lque1· Si . o legi~ladcr Li'lesse em >ísta· cõnce
do~· E>ul-dos <h~ Rcpublié:r hoa~·er orga.oí~do dor nesta. capital aos institutos particulares 
est-a\J<;I~dmcoto~ •1e ensino set'Uoàario iute- :~s çantagens dó Gyrnnasio. é poPitivámome 
grn! •. setu nclo o ~plano" do Gynwasio Na.cio- claro CJ u_e nlo "'dmittirla.a presta.l' eximes no 
no.r, oarao os .seus ~xo.mes de madureza. os Gymn<J.SIO scrn terom cursado este. o.lumnos 
me$mOS direiws · a cst<l. mntricul!l. (da que Jeesu•belecinl~ntos particulares; n.brindo as
tra.ta o at•t. 3~) uos t:Ul'SOs suJledores». sim uma excepçiio ao que se ·acllll. d.isp~to no 

:\inda. o art. 39 di~põe que «O.o exa.mc de rer,rulameotode>te instituto uo ensiuo olllc.iát. 
mMurl!2oa do G)'mn:J.üo ~acional serilo ::m- unic:~.mente para que lodos os prepa.rntqrl~
:::m:~.tmante :~umütitlos. conjunct:unente. C<>m nc:> nesta. capi~.al pudes$Cí0 se lw.bilít:t,r pa:ra 
os alurnnos do e>t.abelecimenw .. qua~squer a entl~tdn. no~ cursos supe_r,iores . . __ . 
candirlato;, muni<1os do certil'icl\dode <:sturlo~ - Mnito menos esê;tbeleceria. uma taxn:·p().r:\ 

. pri,marioii d:J 1" gr-.i.o, q_ue ti, verem re<:eõido ~xo.mes. porqu•mto úc~e que ·hou>e.sse·in
·instrucÇno· em e;;t.'\belecimsntos pal"ticulares . .tuil o no legislador de dar dire.itos·4:UO.<lS aos 
ou' po ~eio rla !Moili<t,_e pr~teode1'e111 a acq uisi· ·do G:.rrn)lasio,aos io>tituoos· · dé-ensioo pa~tF 
ç.ão ·do certítica!lo de t:xames seçunda.t·ios qu cuia r,. se. tornu·tam'b!ml.claro que estes •. :f~U-

- _(I. doti~_u lo _d~-~~ch;n·eL» ..... , · .. - .. - : .- -i Jriiluio<lo'pe\:,u~r~~.i:J.!lfentenós'êst~i.belecitncn·2 
.0.~ -pa.r,:g::apl:os des..oe ·· mes:rto artigo est:\.!. U>,;i q_ue fr_r,quenta.sso,m. nã.o. ida..m pr~t.ar. 

bt:lecem o pr~~o de:;se_ exame de madure.w., 1.aes. e:.;a.mes uo Gymua.sio Nacional, - d~iien·.· 
sj-nthet!camente,· diopondcj o." § ~o q.ue ~ca.da. dendo ma.ior·qtis-nt(a e de~d9_-- de _o fiizer 
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))CJ':tnte os professol'e' com os C(IJ:J.(>S se jitl iegislarJOJ',Benj:lmin Const~nt. o que eYi:iente
âcn:"Lv:trn. ~aturalme~n.e làmilinri;;,~dos. . I' m~nte ~emon.~crc. ter pres_i<l ido n me:;ma 

,\ mo(ltcJda.de, poiS. da. -ta.xa ~tabelecv~:~. orH:mt-1~ na ~u;t dabol·(l.(.·;lo. 
5s. t•lSP. hf~je coi>rada nos <'~~-mcs geraes d~ '! Si fosse seu. int'"n to permittir a. cre:u,:ii.(• ~iH 
pi·cp:wntorios, vem ainda cbrroborD.r <t no~~:1. en~bctedmentos eong(!ner<>s ao Gynm;t,in n:t 
a.;..<er.;-5-o,_porqu<>. diminuta, se acho. e.ll:1 :u:~im C·• pi tal F'edeJ·aLest.a.I·ia c€:rtamlmte t:.d pc-nsa
aoa.lronco de tooos. . . I menw cousign:l.(lo em uispos!ç;.\o ter minante 

:\ccresce, Srs. depntados.que o a r t. 39 de- <l<!· lei q·ue diseut.imos. · 
terrnina. pooitivo.meote « Ql.1e n.o eXitllle o.n· Ma~ t•tl nãn se deu, <' claramen•~ ~e ~.;v i
Jl\1:\l do Gymnasio No.cion~.l ~e1'ii.o :tdmittidos I deocia. 'J int.uito do le~:i>l:~r!or permittind•., o;; 
o; candidatos que prl!tenderem :1. acquisiçiio I!Ymnasios e;::t;.v.iuars. porque patenr.cm:~nte 
docerti tic:vlo ele e::ca.mes secunlhu·ios ou, a do re mostl'il. a. imp•.:>:>sihi!ill~de do~ csr.uda.nte;; 
tioulo de bacharel.» · dl) e~t.<:.d•J~ remoto$ virem :1. Cauitu.l r-eui)J•:tl 

Ol':t, si os que pretenderem adquirir esse pre~t~.r exame$ r.o Gyrnn:~sio. ni:t~ t.n l !'azão 
eel'tificado ou ;:sse titulo devem· ~omparccet• niio pJ·ocederi!l nesta cidad~. ·exis!.indo dous 
_perante a _commi~ii.o e~amin'tdOI'a elo Gymna· est:\t~lacimentos de ensino officia.l. 
siô. ·c si ' os e~ro.belecimento:; i)ao~·tieuJa.res "J<};t\Hiemos $\nda ü ti bpo~to no mencíono.d.o 
~pen:•s per:t.:1 te o {iymmtsio ])oi.le:m fornecer nrt . 4:~ 1. ~dle se fuz :nen~·il.o d;)~ ex<lmc~ de 
um certitica1lO ,!e qne taes ean•l:d:\tOS rer:ebe· prep:.\t;ttol'ios llre~t:l•1os no Gymn~<io N:!~io
ra.m nelle in~r.ruo:;:"~o. pa.r~ce-uo; m;u•lti=sto n:~.Lnos grnuw~iO$ p:tr ~iC'.lla.:·e:; ou ::os cu,.sos 
nin<l:\ que j ilma.is cogita.<se o legi!:lu.dor em aunexo:; as facu!•,!aue~ .de · direito •. .... . 
~q_ulparru• t<J.~S est3.belecitnenlo~ M G:ymn::i~fo , Ora . a âRnlysl?: Íffil)arcinl de~se arti~o a.intb 
N:tcion:~L . · ·demonstra o. !mp1·ocedcn"Ci:~ dos que búsca.m 

11' "Principio Mr;·ente em direito que um:~ proi7~r "t\ leg;~lilhlllc dn. concessão .Kopkc. . : 
· lei s~ põde ser revogada por ont.ra.. lté igual· Só ha trt-s esp<!cies . de estabelec1 rncntos 

na.tureza. . , . . ." . , CUjt~s · e':(rJ.ffiGS S50 V:l.lidOS p:tl"<l.. a lllatl'icula. 
. Buscum ftmo.amentar o c1ecret.o que comoa· .. m1.:; academias : . · ... · 
:temos. allega.udo que· exisr.e po·sk>rior·mcm.c · · ·· · . _ . 
ao ilecreto n. 981. de s de··nc·•embrv r! e ·:890, tt) o GymnaS!O i\:l.CJ00:\1. ' 
odoor~to n. 1.232 G, de~ t,iejo.ileiro de .Ü>9f: . . ?>Cursos :~;nn.exo~ } _as facnlo.ades d~ di· 
De·racto; · e$W decreto-d:spiie nQ $eu n.í•t; .1;~t t' reJto.~' . · · ·. ,. .. . . . .. · 
se~ni.nte : « A d-a. ta:· uc l~'JI ?" cixa.m~s dos c)}·';; mr;as10-; P"',! ticU{_,':.re, ., . . . ;.,. . . . 

. . retendo~ prepa!'atorw;;. se"!'<LO i~tOs no Gvmn<t· .· E~.-.. c ulumo ~ o. :- l~men ,,o üc. dJsco.~o w, Jl.t 
~io Naciona.l ou ..:nos gymna::>ios pa.rt!culnr~ op;mao de nm J ust.lll~dor d v il.l~tc> do go\·crno. 
a es;e equlps.raliO:> por de.:·.reto 110 goveroo. ::-.rns os _gymn~;;ios . esw.dun.es uii.l) sii.o, pe
O\l nos t.:ursos o.nil~xr:.:< ~ts ft•.culcki.des de· 11i- l'(l.nte o go\·c!'no d:,, uniiio.g:ymna.sios ollici<u!S, 
re\tú». <;ue. p:tra e:•se nm. SCl'ií.O reorgni~:J.<l.os pai..; o gymnasio otli~i;tl. m:~nLido pei:J. União, 
segundo as uispos.i~ões ade<~.ntü mcncJooa.- e o Gymnasio N:wiorü1 L e isto do mesmo 1riodo 
das.~ · · · · · · · que a.s f<tcul<lnd~ liv;:e:-. quer a:> ·m:\nt id;J.S 

A preliminar :t e~f,1.ooleceJ··se é~. seguinte: p!llos estttdos, lJUt•r as que· são sustrmwdas 
umn lei posteJ·ior revoga a antet'i•!r. mns c por associações pnl.·ticularc~. em oo1~1 · eq uip<~
_da.rc que :>C •}C\'C re\"erir i\0 m~mo :li;Sllnlpto. ·mda!' ás ·tà.cul~lMi E>.;; OITicioes, p.ã.O d~iX:l.!ll de 
e. ou llJOdific.'l.k t. complet.'l.mente. ou em-pari.e. :>er i P~titntosp:nticnl:l.res. irntitutos l i '-T'!il. 
itansformrtnclo-9., determina.l" p.~ltlv<J:rnente lL Ju~tific.'l. e,~e pem:;\nH~nr.o u I;1cto ~~guir:t.c: · 
re•ogação das <lisposi<;-õe~ ;inteL·io;~es referen· Si o legislador qu iz r<.>ferir-se <t Clutros e5t11.· 
tt!S 30 n,ilsumpt-.< ... Temo:!, pois. que · o decreto beteciJMntos e uâ(• :1.0:> g~·inno.sios <.>St :"l.·~ua~:s . 
!l. 2:l2. &". de 2 de .(a.neiJ·o .Je 1~01. .nlt.ó ren,gn. es~e n.t•tigo·cntrt.O e omissu. porque. ao pé d:J. 
a.bsolrJtameilte o decreto n. !lS l. 'lo S r lo ·nc.- le~tr<t. considerado, não cogttou da. c:dsteuch\ 
''r.mhro de IS9rJ:· (•). porque rererem-se mo. e de.-<t.eS! . . . . 
ouüo ;\ ru:sumptos · illversoF, o prl:ncíro re- E' peló contrario com a racion:~.l. e to.rnbcm 
gul:\tucnto.ncto o. instr ucçii.o secuoda.ri(l. e pr i· juridicil. interpreta..;üo dad;t. que se lia.rmoni
maria.. e o st-gundo dispondo sobre . o· cosiuo sa.m perfrit:\Ulenreduas disposições de leis 
jurid.ico ; b). _regulanrlo. por · lei~ e~pecia.l Q contru.dictorias. n;\ opioiiio dos .que ·superli:-- . 
~nsino ~ecúnda.rio· (decreto u .. 9Sí; de 8 de no; cia.lmente enc:~l'tl.m o ~ssum-pto. . . 
vomlJro r1e ··18\)0) a dJspo.::içã"o · ,._.;ntirl::L 110 · Vê ·se. pois, que c;.;mbiuada~ 3.~ d :~pos içües .. 
llecreto· n. · 1.2:~ G. d~ 2 de janeil."o d~ I.~~ I., dQS dous decretos. dão resultados muito dit- . 
nntl<\ mais .e d•:i que· :Oi'laptiÇãp na parte r e-· férantes e ·int~rpretac:lo . mui~o . divern1. : da·· .. . 
fcf'ente .it mn.tricúl:t das f.1.cu rda(les de direitó ·que !)ca.:.lüt . GOttSí~nada. .' !lO i:lec:reto .n ... ~1)09; '·' · -· · ... 
. do " ([isposto'~ ' u;i' 'l(;,[ :bl.sica, idó erúiuô:"secu\12:, 2-:?.de:" n.bril de :1895. qlle ·eq Ll ipiil'ou O l:J.s~i-· . . . 
il:>1·io. _ · ·. · ' ·: ·: . ··. . .. · · . ·. . t u to Kopl~c v.o Gy:nnnsio Na.cíoua.l : : . :' 
. Ainda.--(."Ott•oboru.::: .. ··a.. nossa· a:tfirnltt<~ão: o ti~to ·.: ·Assim o entende.ú~. tãm'J;.e!n e àêért.-v.l_a.il)@nte · · 

. de terem sidO · ainba.s . a.sleis obra. de UIU·SÓ a :lli..imini.Stra~fl.9 que precedeu O: actmtt go~::;: :. 
'cama r:> ·:.;,:~· vr' •· . . .. . . . w 
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434 AN~AES DA C.UI.·ÚtA 

·verno. ExpenMu set! jui1.0 e firmou <I dou· 
trina. verdade1ra na adminh;t:ra<-ão. en. con
secutivos avis<·s a. que nos vamos refcl' .r. 

DQ Dia1·!o O{(:.cial de 16 de ma.r<:o àe 1893. 
nn pagina. 1 v. acb•~-~e uma. circular <h ~li
nisterio do luteriCir, expedilh\ aos go· ·erna
'lores dos est:.1.<1o$ d.1. ltepublica., afim ce cs
t..'1.belecer o. ve:·üadeim dCiutrina sol·t·e o 
assumpto. 

Assim se deduz dell<~ que comec;n. <:a. se
gainte fôrma: «Suscita.ndo·:>e duvida$ ;:cerc..'1. 
rla.s condições, e mediante as qun.es podem os 
instítutos de instruc.;-ão dos estados :ser equi
parados o.o gym.nasio. bem como :i.ce: ca. da 
validade dos exames de Jn·epa.ratork; al!i 
prestados, o governo fedel·.~ol tem por c;nve
niente expor e;n syilthesa as disposiçõc·s re· 
gulamentares 1·m vigor àce:rca. do <lS<;Hmpto 
que sobremodc. inte1·esse <\0 de..-envol''i nento 
d;.\ instru~.ão na. Republica.. » (Cita as Uspo· 
sições dos decretos já apreciados.) 

E proscgue :lestes termõs: 4A veriLca.ç.ão 
de ex~cta e fiel ado~o dos progra.mmr:s ofii
ciaes. bem como da. COJ:t!pete(!cia. do p ~soai 
docente. incumbido de as e-"Xceut.1.r, '~'e ·itica
<-âo feit."' por commis..~rio culAtoc not.leado 
pelo go"eroo federa.!, tem sido a ba...<:e e:;ta.be
cida. pa.ra el'.pl!dição de ·decre~ e:,"J)e ~ines, 
conferindo a. estabelecimentos estudua~. que 
preencha.m a.q1.1.elles requisitos· as ~ant1gens 
e re;;a\ias do rnstituto "Federal.~· · 

Foi em taes condições que as obth·enm o 
Gymnasio l\finE'iro o lyceu Paraense, a favor 
dos ques 1ora1n el'.pedidos pa-ra o pr-1 neiro 
o decreto n. SOô, de 29 <!e a.bril, c para J se· 
guudo o de n. 1.121. de 1 ele dcze. ~1bro. 
ambos do anno pro:ximo passado. Cot Yém. 
pois, que, logo que os estados tellham orga.: 
nisado, «nesta. conformidade.» os seus cst<\
belecimentos de instrucçào secundaria o com
muniquem ao governo fellel'>\l atitn (\r:. que 
este possa mafl"ar proceder às delig~ncias 
neccssat·io.s par;L preenchel·:ts e equipa;·al-as 
M tnstituto reder'ü. 

EUtl'Ot.,nf.o, s~nr!o possível que uem wdos 
os estados disponham de elementos pnra in
stituir cursos d(\ insr.ru~f~ -secuudaria pela. 
Ot'~\ni~ação (lO Gymnasio Nacional. o u~~reto 
ll. l .3S9, de 21 de fe\'eJ-eiro ue 1891, CO!Uple· 
taudo o pl:mo de de:scentra.lisa<;<i.o do en$il'lo 
que se contem naquellas \li::;posiçües, l'eco
nhece para. a. matricula nos cursos superi
ores os exames ole preparatorios feitos nos 
cur:os olliciaas de ensino~secundario dos es
taclos, uma vez que sejam prestados de a.c. 

.. corda com os_pro;:ronimas do Gymnasio Na
·cional, mediante a fisca.lisação de uni rcpre
se.ntante ~o _governo_ federal. nomeadc nos 
l.el·mos uo a.rt: 3" pelo direct.or ~do es!,àb;leci
mento» deiustrucção super1or que exist;r uo 
estado, 9U não o havendo pe~o · proprio go-
verno. ' - ·. 

Para. a. constatação da. "\'alidade dos cxama 
a:>Sim prestados deve igu~mente px-ecede~ 
commtmica.çfio aos gove1·nos estaduaes, no 
sentido de que nesses actosst>jam :<trír;lamcme 
ut>se[·vndos os progl'nunas 1\cioptodas no Gy
mnasio. 

No Di,wio Officiat ue 15de setembro de 189~ 
se en•!ontra uma cix cu lar do i\linisli<!l'io do 
Interior em que se chama. a attenc;ão dos coto: 
missa.ti<Js do go\'erno t~deral junto ao$ li
ceus ew:tduaes, <<p~r:~ a fiel observan~a nc:;ses 
est;\belecintentos dos progra.mmas d&: eusino 
e do plano de estudos seguidús no Gymnl4~ 
NaciotJal >>, pot· i~ que:~ concessü<;.:;J.s van
tagens f1o Gymnasio aos lyceus estar1uncs e 
feit<l. sob a. conJ\<;.5.o de se modelaram ta~ 
estabelecimentos por aquellc quanto acs pro
r;ram.mas de ensino e a.o plano de cstlldo. 

Cumpre nct.lr que ess.'\S duas circularts 
partiram de mi:listros di'l'ersos, sendo uma 
assignada. pelo Sr. Fernando Lobo e o~t:a 
pelo Sr. Cassiano do N~cimento. 

A verdadeira dou trio?. ahi se acha con .. <i
gnada, ctellas se deduz: 

a)q\le os lyceus esta.duaes pa.raseret:l eqoJ. 
parartc-s precisavam modelar-:;e ao GymnaQ) 
quanto ao plano de ensino e quanto aos p!'\} 
gramntas; 

b) que SI) obt\nh:\m as l'egali~ deste depoi; 
de vcl·üicada t!ssa. equi~ro.c;.ão, por um oom
mi!;Sa.rio do govel'uo ti~d er:~.l. 

ContraJ·i:~onrlo essa. dot\trina., unic<J. verda· 
deira e mol"c~.llsallOl'a, o ;;ovel'llo fetle1-;d 112 
ao Instituto Kopke em 22 de :~bril ultimo a 
concessão oonsw.nte Jo dectcto n. 2.009. 
dessa lllesma data.. EESí.l. concessão fere a lei: 

<~) pot·que Jú. demonstl•amos que são ba.rtno
nicas perfeitamente as di$}10siçüe$ dos dcêre
tos ns. 1. 232 H. de 2 lle janeiro de I 891 e 3S 
P<~ragra.pbo uui:;o, n. 981, de S de nov~mbro 
de 1890, e Jliio C<JI'eciam consequcntemente 
da. interpretação amplia.tiv: ... dalla pulo go
Yorno nos considet·:l.ndos que precedem o 
supr1~citado decreto ; 

IJJ po1·que é improccd.ente a atUr~n:ição con· 
st.~n te ·dessos <.-onside~a.nd.os, ainda. porque 
pelo art. 418. tit. li, uu decreto n. 1.232 H, 
para q uc as fucttldades fundadas pelos esút
dos i.enha.ID. a.s l'Cgalia.s das !hculdades Ce
dêraes, e:xigem·se as mesmas ha-bilitações 
para. us matriculas e ex:1.mes exigidos nest.1. 
e bem assim que os « cursos sej:.\m idcntieo> 
aos das faculdades federae3 ». Or:J.,.a. identi
~aue dos cursos produz como consequencia 
« identidade do pla.no de en$inO ». e o pt:~no 
de ensino d 1 Instituto Kopke não é identíCJ 
ao d•) Gymna.Sio ; _ .. _ ... 

c) q'ti.O em rol~o ó.s facu\d~des livres Í\\1\
dada.s por particul:~res o oecreto mencioniVlo 
determina. no se~ nl't. 421 qae os- seus en· 
mes se1'ão feitos de « confo~·mida.de coni as 



SESSÃO EM 18 DE OUTUBRO DE 1895 435 

leis, decretos e instrueções que regularem os 
das fa.culdades federaes e valerão para. a. 
matricula nos cursos destas. » Consequente
mente influe a adopção «do plano de ensino 
adopta.do por lei para. escolas federaes » ; 

rf.) que o dect·eto n. 981, de 8 re novembro 
de 1890, determina no seu art. 38, paragra.
pho unico, « que qualquer dos estados daRe
publica, quando houver organisado estabele
cimentos de eu::;ino secundaria integral, se
gundo o plano do Gymna.sio Nacional», darão 
os seus exa.mes de madureza os mesmos di
reitos á matricula nos cursos superiores, e 
não aquiparando o Instituto Kopke «seu pla
no de ensino ao do Gymnasio» nunca pode
ria ter semelhante concessão, ainda mesmo 
na hypothese do art. 38, que aliás só o 
admitte em relação aos estabelecimentos 
fultdados nos estados; 

e) que além disso o programma de ensino 
Instituto Kopke não abrange todas as mate
rias do curso do Gymnasio, como se verifica 
dos respectivos estatutos desse instituto ; 

facto o Congresso reconheceu que não ha.via. 
lei que permittisse tal resolução, só admis
sivel corn a. revogação da. que rege o as
sumpto,o que ainda. não se deu.edemonstrada. 
assim a. Wega.lidade da. concessão feita, nos 
termos da nossa. Constituição pola presente 
petição representa. o instituto ao Congresso, 
pedindo a revogação de tal decreto e certa 
de que este resolverá. com o acerto e justiça 
que o ca.ra.sterisam. 

Capital Federal, 26 de agosto de 1895. 
A coremissão:-Lui:; Ca1·los F1·óes daCnt:, 

presirlente,-J. B. Pamnl!os da Silva, relator. 
- Carto$ J . SaUabe?Ty.- AZ(e~·do RusseU.
I tdefonso de Castilho Lisboa. 

A' Commissão de Instrucçií.o Publica.. 
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P 1·esidencia das Srs . Artltur Rios (fG vice
f.!l·esideate) e 2'/urma;; Delfino (fu secre
tario). 

n que por aviso do Ministerio rlo Interior 
«não revogado por outro identico». as con
dições-de equiparação, além do plano de en
sino, importam na exigencia de pessoal ido
neo e capaz e que o Instituto Kopke não 
tinha na. occasião da. concessão o seu pessoal Ao meio-dia procede-se á chamada, á quai 
docente organisado c conseguintemente é respondem os Srs . Arthur Rios, Costa. Azo
improcedente o consider:~ndo n. 11 do citado vedo, Tltomaz Delfiuo, Tavares de Lyra., 
decreto · Alencar Guirm rà('S, Sà. Peixoto, Lima. Ba.cury, 

U) po~que, dada a hypothese de estar elle Fileto PiJ·es, G:tbriel Sa.lgt..do, Ma.tta Ba.cellar, 
organisado era. prHciso que funccionasse eom Theotooio de Brito, Carlos do Novaes, Bricio 
regularidade o estabelecimento, e que se ve- Filho, Hollanola. de Lima, Benedicto Leite, 
rificnsse a. sua modelaç~.o pelo Gymnasio, Luiz Don rioguos, Costa H.odrigues, GUiitavo 
admittido ainda. que alei comprehendess.~ os V eras, E<lua.rd•> de Derrodo, Christino Cruz, 
esta.bollecimentos particulares existentes nes- Anizio de ~breu, Nogueira Parauaguá., Pil·es 
ta capital, e que, dada. es-sa. hypotbese, essa. Ferreira, Fredtsl'icn Borge!;, Gonçalo de Lagos, 
condição não fora. preenchida ; Thomaz (;,,va.ll~Uti, Jldefooso Lima, João Lo-

h) e considerando quo é manifesta a con- pes, Fmrrdsco Benevolo, José Bevilaquo., Au
hadicção do governo, porquanto em otricio ·gasto Seqero, Junqueirí~ Ayros, Trindade, 
expedido em 18 de janeiro ao director do Ex- José Mariano, A.rthur Orlando, Tolentino de 
ternato do Gymna.sio Nacional, o actual mi- Carvalho, Martins Junior, Gaspar Dt•ummond, 
nistro do interior remctteu-lhe os papeL> t•e- Coelho Cmtra, Luiz de Andrade, Cot•nelio da 
lati vos ao pedido feito pelo governador do Fonseca, Lourenço de Sá, Me1.il~iros e Albuquer
e.~tado da. Bahia, concernentes á. concessão que, Miguel Pernambuco, Cal'los Jot•ge, At•attjo 
«do.s garantias de que goza» o Gymnasio Na- Góes, Fernand"s Lima., Clomentino do Monte, 
clonal ao instttuto official do ensino secun- Rocha Cavalcanti, Octaviano Loureiro, Olym
da.rio do mesmo estado, « a. fim de que a con- pio de Campos, Menezes Prado, Geminiano 
gregação de Gymnasio informe sobre a con- Brazil, Gouveia Lima, Zama., Santos Pet•eira, 
!ormidade do planodeestudos e programmas Augusto de Freitas, Neiva, Milton, Francisco 
de ensino do dito instituto com os adopta.dos Sodré, Tosta, Manoel Caetano, Aristides de 
no referido Gymnasio», demonstrando mani- Queiroz, Eduardo Ramos, Paula Guimarães,· 
festa contra.dicção no assumpto ; Vergne de Abreu, Leovigildo Filgueiras, José 

Considerando ainda. que no Congresso foi lgnacio, Sebastião La.odulpho, Marcoliuo 
rejeitada igual pretençã.o por parte do In- Moura, Pa.ranbos Montenogro, Torquato Mo
stiLuto Kopke, e considerando fi.rialmente que reim, Galdino Lorcto, Antonio de Siqueira, 
o Congresso approvou o veto dado pelo ex- José Carlo,;, Serzecello Cot•rêa, Oscar Godoy, 
Vice-Presidente da. Republica. a. uma. lei que Akiodo G•ta.na' Jara, Amerlco do Mattos, Be
permittiu taes concessões, e tendo sido ve- lisario de Souz:t, tl'onsec.'\ Pot•tell<\, Euzeb]o 
ta.da por ferir a. lei que regia a ma.teria, ipso de Queiroz, Silva castro, Nilo Pcçauha, Agos· 



tinito Vidal, lime~to Brar.ilio. l ulio Sauto~, 
Erlco Coel!lo, !leb..-.sti::io tle Laccrdu. 1'\l.lll ino 
1fe Sou7.u Jooior. :.ra;;-l'iul;. L:1mÍulpho tfe 
)i<l;:alhie~. Cumr.oül:a, Lhua. D.a:u'le, J'o.ilo 

Elll visto. u i~tl.'.: peço a V. llx. a 11M.;,_ 4: 
ft)zer ~ oome.~~o de U.L.'l me:nlJro pot'Qte 
hre-vcmenle teremos que rlàr p;1.rccer SOllt"e a, 
clci~o da C~pi l:ll f&deral e nilo t>odeOl:.t; 
runceion:lr pat· !:l.ltrt. d·~ namoro . . 

O =--r . P .reliii dentc- r\omeio ]l:\r.l 
.uhsti tuir JHO\"ÍSOrit~-meote o memll;·o ,l:t.Co;u. 
miss:'<O de l'oderes qne se :tcha doente C) 

Si. Pinto tla FCllS'<!Ca. . 

· Ll.li?., (;arl"a.lho Moul'Ü_., 'i:.z Ja :.\fcllo. Chn
~as r.obato, l.iOOt;ll1Yc!5 ~I:JiOS. Luiz Det:si, 
fortes Junqo.ein.. L10Jo•mier G<ldoíretlo. 
Fr-.tncisco 'id;;••. l._•b<·it·•• .!e Almcitb, \"all:t
dà.t·e!i, Cu11ertino \le Siqut>ira. RQ<lolpltt.• 
Al!!·l:l~,, Pi nto .h, Fon~ec.•,. . .MttÜt.l. ~uchildo, 
Ar thuc Torl"c:; , Olcg-ario ~[>lciel, Pnr~.iZ•' C;\
Ynlai.\uti, C:1S&ll1ft'·J úa R.oc!Ja. Dino B•J<JnO. 
Ado:pho Go1·do, Bneno <:!e Anpr_iJ!la.. Pndu:\ 
.S:\lles , Pr:~,llCi!';~ (i licerio, Fur-t:J.d-o, Herme
neg-ildo lie illol'aes. Ah·~ do Casll'O, Ovidio 
Abl':\Dtes. lJrllano do) Gou,·ei,., X.:•,·ier do "E' ~nnuucin•l:i a. continnAc::LO ri:\ 3" <!$. 
Valle , M:lr iano .R..'\mos, r...a01en~:>. Lias. Al- CTJSO:io •lo projc<:to o. W) B. rJe 1895, fun oio 
meído. Torr.lS. Ur;•zilh d:< Luz. La.uro ~Iüll··r. t~ des:<c-ln. do Ml0i$terio do\ Justiça e NC!.'IlCÍC$ 
Pu uh\ ;.c.uw o-;;. Frt~ucisco Tol;.n\iuo, S:mi li" !oterio•·es p:tra o exercício dP. 1Sil6 (Redncç.1o 
Blnm. F'oo~ca G11i:u.u·ües, }l:lrtin.~ G~ta. ·ll:tr~ 3• <.listu$~ do pro,ietto n. 149, ~t:;te 
M_ll.rçal Escoi!tlr, A nzelo Piuheiro. Pertil~~ da noco.) 
~t:t .. -\ ppflncio ?.1aiiense .•. k\"'·ãJ.!~'Ii.'\ Cé>l'r\).•. 
'Fictoriuo Moflt eirn, Aurel i:l.no awhO>:t, Pinto O SJ·, C""'t"'sia.n o d o ~~$oi
d~ Rocha.. \'cs~siano ~e Atbuquerque, .Pra n- ~ento (E ste ú!:;r:ur;o tfell;u tTc ser J•llbf> 
ChiCo Aleucnslro c Ct~1Ullo· <.ló .'-'la&.irueoto. . ~ado: t f!íl<lo ~irlo. çn~·eg1i~ ·.rm tom_p<~aoor,«l.or.) 

· • Ábr~s<l.'.a Sessão. ' . · o - :...., · · ·· • · .. ' · · · .-·· ,. · . ·._ .. ·.. .... .. . ..... ..• ... ... .. . ~1-· ~"'en·a. nao preteudecombater& 
E_ l!dlt e sem di:ib-\té npprovaoa 11 neta.· d~ ·tl!sduJo;;o ·npreci:n·el :·c··êJJcrooto · ·do · Mural~ 

~ssao <•Otecadeot<~ . · . ~lepuhvlo Qll~ e;tó. ll-!.tOr:l. eo~al'~·eg~o do pro-
._. .Deb:nm de .COD!ptu~cer éotn caus:t parliei- Jeclo ue 9re<~~en ~o · üo IutCr!or.. . . 

pad(\: os Srs. Ro:;:\ ~ Si!'t";•, CO<llho usboa.. TUI!b.'l'la; mto pode_ Pl'e~lndil· de vir em de· 
. Bué~s l\inrtins. , ;\ngu~to !1onten .. g1·o. At'thur C~n tle uma peq';lem~~ emllnd;l votQ.olo. (le;a 
de \'l•ScOll(;~llos, Torms Port~;g<:l. P.:dr0 Bor-· c.,mara em · ~ rhscu~ao e que :l" carnm!s;x 
;res, Hclvecio Monte, FNcci~co.Gur~l.CDilha ll_r1er ugorn· fazer tk~~ll3.1·ecet' por meio ~ 
Lim1t. Sil.-a :\i ar !?.. C~t~::l:lríand •. .-1rmlnio 'lntt":'. ~meo_d:~ snppres;~.•·<~> rl:1.qnillo que jà ~ 
Ta,\;i\_1~. àl~ionl}o L;ns. 0 !1)or:;io cerqueit-a, UOO:! ~lSpoS:ç:~(l ~o pr'Ojecto •Jc or~·niue:ilto. 

_ l~•ngo!l:i Lunn. f 1:: \"lO ole :\ i"•\Ujo. T'>leotioo ?~ _ ernouo.a~ ~pp;-o'l":I<L•s pelr\ C~ lrl:Ul. 
t10:1 SàntClS, Ftan~t Cat•\·ul h'J, Lius lle vaseon- apcn:~S quatro tol';l. rtt votn~:ls em tle~"l~r;\? 
cello~. ?ouoo ue Leon, Urbaoo Marconúe~, cou1 o par<!Cer.da commi$Sii.o: nma., coni· 
A~mair.ht .Gomes, 0\i.Otlteh'O de S;u·ros •. Joiio ;,-m~nclc o o.u:-:Jlt.o oie .20:000$ parn estul~~:leli· 

. ... Peoldo, l~et't·Q: .ltltdor. Alvoro Dote lho, Leonel ra.,u lo:: de cl\stno :Secu,n•hdo .. on ]'\'Mil~ c111 
· .Filbo,' oçt:J.'"i:uió do lil'itó: Theotoilioilo B:·ito c:3:'ln wn rlos ~tatlos de }JnJ'itltyb;L .~ Pillnllf, 

Síiilã.o da·conha, ~~~tioll'i Fulgendo. liud.ol ph~ 1~10 Gruocll) do ~ot·t~ e !'!Mauhfio : orllt•:t, coo· 
Ca.ct:tno, Cnrloscto. s C(lag~L.;. Lama.ttioe, Costa. Sl gtt~n~o tl l."llprot!ucwo de um>~ ve::lli;l 1!i 

. . _ .Mncbnrio, Alft·edo !::Jlis, Almeiq:~. No:;acit·:1, 20: 000;;. tnml>em JXIra o lycende Goy;;z; outn. 
· Domin;rucs •ic ( :tgti.''l. Gast:~"O (7J)dov. Mo- ".'u•l:t, m:~onrla.?d.o· thu· dG um;t l:lú ve:~; a. ~ltJD

. reir11 dtt Sil \'11, P· •. mlino <.:.•rio;:. ciuc·ln:tto lia de 10:000'=' pa.r;.'l. au_xili:tr as officimts ~ 
Braga. Luiz .t.•J.;!plt·) c C:ll·accíolo . E ·,em •. y.:-Ctl tle Al'tes e 01Tic~os ~h: Bahh~ i finnl· 
C;.\ usa. os St'i! . P-e.t·eira tl<!t L~1.:a, AthayJe lll.on~. uma. ontr:\ ~le !>:00~ ]:l.r~ 11n1 ~LI-, 
Junior, Cleto :Suacs. Alberto T or t'<ls, .!Wr!'Oll be_leetmento de "::ISlDO am C;~ete, EShi~O ê 
Frauco Juuior. Ferre!~ Pires, Damingos de ?-Jm:•s. - . · 
Mor~, Fra.aoo~eo de .Bari'Os. Paulo Qli~l'oz, ~stas emendas augmeotam a. de.:;peztl eJ 
.Q.-.sta Juuio~, · Vieira de- i\."'<lracs e Alter!o l l?:!lOi~ :lpea~;a~ J.i:>SSO que~ 15 emeuda> 
·s.'\lle=-. . · . . . . ' .: .. cup. 1!-.!JP!<>\":t<,'<tO to! acooselh:\<!a. pela. pL'Oplll 

· · co:nm1SlSU.O a11gm~ntiltn 13'1:400$000. · 
. · · Enll'O cst:.L;; .eslã (! ,1s·scguiates: 6:4SOS ~-

o: Sr. Go:Q.~:alo d o :U~go~ .;_ ~3o~iio· a.- F:aJJ'cf~co··Brâlfcl:; <t:OOO$ · po.ra'o·S\'~ 
._.~ . _ .... Sr:-:J?~:~jo;le_t? t~, __ :._ <;~rnJili~ _<te .. ~er~~Cltç"::iO de · ~ !yo !lo.:?,~lycn 12~c:t.; .. \3:.000$. ·.pa.ra· .uu• JatJorJ· 
, . !'orler~; -~t~ Q\\~ ~' ~ pl~LôcLJt.e;.~c~!'-se dey-•19 1ot:io no ~M.I~!!&u:;·~·:ooú$:r;;i.ra':lrtooil\õ.. ua':Lti

!!-I~uo:s cha::; mcom ll! • ·t.~. IJ"t':\. · l(lO CCJOl\n.r, VJsto .. buo:tl; 5:000$ 'JiaJ'tl. cópins ilo Archtvo Po· 
· ~ -.~c:f!:~r-se um ele saus -memõrõ's .. d?Cnte o e;;.., -blico·; 3:00~ ·Ptll':l.. o ;Instituto . ,fiisto:~; 

· t.:~.reiii: dons outros uu~ontcs da C~plt:!l-1. .. , 5: ~ pn.m: materines -qõ. *-fiq,O • Sll.1lit:uit
1 
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de Paranagui~; 3;000$ p&l"J. .cwmttlot:s rh\ Ins--1 não rne eog;~oo ; do mesmo motlo q.uP., no Rio 
pectoria Gernl de Sa.ud<l dos Portos; :1.'5:000$ d•~ Jn.neir<l, sabe V. E:x . que está na. Ilha 

· rar:l uma lancha para. o R~cife; 8:00~)$ par't O·nmde; no Espirité' · Sa.r·-to foi ha. cl i:lS intal
:l conlpl'a. de ama bncha ] l:~r~ a Paraltybn. ; ' lado na Ilha. do P1·íncipc; M Bahia, existe 
8:000.~ pnr•tt um quadro do pint<)r Decio; !'nnccionando 0<1. lllw rio Ho;n DeipachiJ o no 
3:60<8 pnr::~. um pGnsrw ao . artista Lmlovico Pa.l:'it na Ilha ele Tatvnc,a. . 
Berna. o um ct·edito, niio se sabe ile qna.oto, E1•a bem natur:1l. por·tauto, que a Ilha de 
pa!'a uma Esta tu:~ ·a Benjamin Cou:;tant, etc., Fern.~ndo {i.lsse escolhida. de preferencia a de 
etc. Ttln1~ml,.m:f, flUe di;; ta, é verdade, 120 kilo-

E;;ta. ;lesigllaldade de proceuer é que t:ão é metro:> <)O Sul da Capital rle Pernambuco, mas 
· n~d:\ justo e ci:>m clla não pôde o omdor co o- 6 urna. peq netm povoM;ão serv1da por um porto· 

cwlar. que não oft'f:t•cce ·con :liçCí"S ~cceitaveis ~los 
g-r:).ndes tmnsathmticos qu e c:trecerem 1àzer 

O Sr. ;y osé Cnrlo:;:-Sr._presideute, qu:tt·ente!l;t em ng-ira.s pero.ainbuca·nas. 
C>5 dL~urs.os aqui prcmmc:\ado:> pelos uout-e:; A po,•o,lção do :Z'a,-,~mult.wc, Sabem .os no
tlepH tados os St·s: Coelbc Cin~r:1 ~ ca..~si<\JJO ~r<:s colleg-as do Pe:·n,\mbuco,estã. situada em 
·do !'iascimento .. em defcisa. r.lt\ escolhn. do p01·to te!·rerro pouco el~1radn dn _uivet · do mar e 

.. de Tam~•ndaró pmn nma. Estn<;ão. quarentena.- llanqneaol;l, pelos rios Urw: e Fwmoso, que ·ft1.
ritt. olwig-am-me a voltar U. tribuna. pam cou- zem IK\l'ra uüo milito distaute do porto. Este 
tral'iar SS. E Ex. . . po<·to, ::;.· 'presidente. nmilo ·~mbot·~~ tenha 

Nilo nego hoje, como não neguei ilontem, 11-lg-um :u11do· em urn ou o:1tl•o legar, n5.o c!fl!~ 
compet<!ocia, ao meu· il!u;;trado :lmigQ,: · o·dis- Tece esp11 ço:_hastn!lte -para 'Ç'U'P<'l'es·:da.s-·dimen~ ··· 

· tincto engenheiro milita r Dr . . Sotiza. Aguiar, sõe,; do::; tl'<)USittlauticos -·ri.as di ~-el'$a.:> cnmp:\
que •lit' i<;e os tralJil.lhos- ch~ construcçã.o ·r1o la- nhia5 <ie paquetes f<t.Zerem cotu segurançYns 

· zarelo neste po['to peruambllcano. .. - manobr:1s . de etJtrad::s· e' sabidas; ·nem· tem 
o SR~ GASP.~l't. DRu?.!:>tiOXD .... :: Tanibetn !eco..: ·c''fXl.Cid::ul e p;~m rec<Jher. tt:es des:iieS V:l;por,es 

nhaço e:;sa competenci~•· 'ao mesmo tempo. · · . . . . . .. 
·- ·· · .. .- -·i:'io ént,·etanti);;-Sl'. presidente; a· :JlhfJ.-·íJ,e · , ....... . 

. --O Sit~:-JosE' C.~I~Los.- Eutret.:~n.to~ porém, Fcrn1mdo de No,·onha. sitn:v1n. <\ 280 mii!Hl.s 
Sr. presifiente. que se tiv.~~·\Yrefer_ido o porto !h~ pidade do Recife e _:á.JSO <lo ponto d() con
_ile Tnm:tnd<tre.il ll11a- de Fernanrlo .. de Not-o- tinonte qlle lhe fi·~t :n:iis proximo; -a lrieu'ver 
n)l:<, qu:t.mlo é certo que aquelle pot'tÓ-não deveria ter sido o pc)nto escolhido par:i 1\ irl
!tll'ercce ·de modo algum as rom:nodi•hvles in- tcJ.llar,iio de tun laucreto ele p:·hneira orrlem. 
•lispensnveis p:u·a. o comm~rcio m:witímo· in- (.Apoio.dos.) 
ternacional. nem se lH'estn. a um isolamento o clima é quente e se.~~o; nl<lS as br isns 
riompleto •. como é nec~~S::t.J'io em ta1;1:; serviQos. matitim:1s e os vento:rsudeste e 11ordeste; que 

Sempre ouvi dir.et·. St•. pt•esidente, que. sop1•n.n1 frequentemente, o l'Cft·csca.m muito. 
pa.ra a instai laçii:o.le um laz:treto, é neccssa- Disse o meu .i Ilustre :mligo. S::-. Cocll1o Cin
rio·e:;colher-.:;e um loca.! insnlar lltt peninsu- tr~\, que lt:t via r~tlt:. de agua, e a TiO:J.•:a Qi1e 

· lar, desprovido de popolaçi'io. E ; de facto, iltwia. em de mú. qua!id:J.de. · . 
p:~:ec~ que . :\S;;im é; ohser\·;<ndo-se. o que - · 1 · r, l 
~::.:1ste r.;ito. tnnto no BrM.:il como nns Ropu- S. Ex . nua e~lu lflln.!!l .Mma.l 1-'· 
hlicastlo Pritla, oude teem :;irlo e:;;t:ibeleci<.los o SR. GAiÚ>,\a ,DR.U:\I~IO!\"Íl iÍti. um aparte. 
,-at•ios lazo.retos ou ::;imples Estações de isola.- O.!k. Jos~ CAttr.o~ ~- F;:dste nn Hlm :1gtt:t 
mento. · eltl :\hJHllbncil\ fom(lc:id~~o pelus J'vntes deuo-
. ~Na Re)mbl iM At•gentina o lazu.l'eto n.chn.-se min:Hl:\S- i1l\tltmgie;: .Vid.aL, ;:Xárdp, F()nte •lv · 
na· l!h:t rfe .ii[IJI"lin Ga1·cia ; uo·Estado Oriental, Z'ad1:e e Fo;·tate:;a elos Rentedio$. 
ua. Jiha das Flores. · .. · · · · · 

No Rio Granrle do Sul, · St•. ·presi,Jeote, si n. · Qlmtlto á qualid:tde. Sr . pt·esidente, a ·:.Jgtià. 
Esta.ç,:lo li C isolamento não c~tà. estabeleeitlíL dessas procedeucir.s é Jimpi•la,·incolc!r, inodora ... 
P-lll um::~ ilh(l.. acha.·sc no logar denominado e fresc-a.. · 
Coct11·uto, rio h\do de S. J osr~ do Norte, em N5o sou en f)Uem tom1\ _a. !'esponsn.hiJidt\•le 
condições muito esp~ciaes... . · desstt as~e\"en~~~iio, prrqne · soh incompetente 
. o Si:·. c;\SSIANO 'iJo NASCD!E:o>TO - ·Nc . pon- p<n~:.~ f:tzet.:o; .;;iirl r)S ent•:n•lidos: - . ·. :: -~ 

· tnl-dll. barra.. · ... - Aqni te1,ho () .B;·a~il-~erlico,-de S de.feve-
. · · reiro de J 893, ·que reglStt·u.- . o resultado ·do 
O ~r.. •.. • losf:.CARr.os •. • ~ .de modo que se. éx:tmc feito :no tAhol'~taL'io .d :t Fa.culr.l<tdede" 

pMe · .cO'nsider<'l.t; comtJ Le.tameuto isolado.· .Menicino; desta O:wttit n<i. · :ig\1:'1. cbs dívers:ts . · 
_) AJiojailo$.) .. . -- ... ·.: . .. -· .. :· - . ..., ...... fonte>·existcnt~s .na-Jlh;l· de; ~'erna:nclo:de~~o- ·'··i='-é: 
:·:J_i em.- S:l.nt~· c,i:tfúw\u:l.. ·sr: ·prcsiflenta, .o roll1i:.1.. ·-·· · ·: - ·:-- :· . : - - . .. - ,._ . . 

- la7,~r9)0 está ntÍ. 1Uw. dé Ratô:ws, n~\ _h!\l'l':i t\o! . _A inda .' mai3. ~r_.: p·~jden~e, M . p~rece~ .. · 
·Norre; _cf em .Pa.rttnagub., n;\ Ilha ·das. Peças, si: rlo Dr., Leonel Justnna::1o d:\),ocha, ~ qne_ fot 

.. .. ' . . .. . .-... 
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1\ eSS.'l .. Hh~i de propo8~.o r;r;l-:-,. ·e:-.~minal-a I ")"\:l."!':\. combntel' o." 'inJi>lhl e;eollla do porto d~ 
lt:~e: · T<mtaHdarti Pi\.I't\ \ l lll hz.u"eto m1s CQut,liçiles 

~ Eatr~ :.1.:; iH1:tS que v-i,;;itei, só 11. .de Fer~ e:xigid:H pela. eoavlloçUo sa.oi ta.ria. ou cor.l}.. 
rn!mlo 1le FVo1·.on/1a co:nporta. um est.'lllele.'i- 1

1 

promisso tomo.do p~:~to g()verno rir~ ~opub!te.' 
o1ento sa.llltnno d~ ptm\eh>t1. .o~dem. U;J.S oo!l- com :1 Fr:~.nç-·•, o.. l.ogh\.Letl'n a ;.\ lt:~.ll:t. . 
<'i~~lls e.sigidas nas icstt'tlCy~es i'<J!'rn1:ll~~dns O· rue\\ bom ;\?Jifl'O clel}utauo pOL' Pet:Ua!\J· . 
. polo St·. Dr. iosped(l!' gel'al de s;\ude dos l huco. Sr. J)l'_e.stde.nte. o Sr. Coolllo Ciutra., . 
pot•tos. . .. . (lesta Ye-z; to1 rorehz Ui\ 1lefes.'l. que PN'Wa<leQ 

t:m l~Z<•I'ato situado Msf.a ilha se;'á :\ ~utw- 1 l~er 1!,\ escol h.:\ do porto de Ta.~;ialld<lr•; P''-~ 
i.J(I. ::rv~'Cl~t<l<l Ó;\ S.'l.U06 1JUOli~\ no nosso' p;li:r.l O la~areto t C Jl~m :t Objec~} d(l. ,)::l'llllde dE. 
contro. t01U:ts. ::l.S proceíleucia.s St<SI.'o6it.'l.s Jo v e·\ t::nc-:;~ e:u qno ~·nc:ha. a 1/J••r· d e F e-.·•tcm•lo r!~ 
l b.? muodo, portlllC ~lla est:1 collÔCnda no ca,- 1.!'iur<mll<l do COnt~!letlte, u l<\7.UO qtte ~ ]lO~S<l 
mwl1o qne .segUGol os 1ta"ío;;. (JU<:!, pl:ozedentes 1 toma.l' 1\ómo mot1vo l)(t.rn :1. s11n. conáen\O<IÇ•to. 
<1a Eur<l!J:<, pt·ocurnulos po\'k'S llo Bm~IL» ( Jlpo:aclos.) · 

Sr_. pr~~~dcúlte, aili cstú a . o~i)lHio c! e nm I O lnr.arc;to •l<\. Itha. c:,·at\ck e-st. i.~ o. GO milha.< 
llletl:izo !lls!tocto. !•to Snl elo porto <lc Rio ele .l.nl't.eil'O ·o 110 "'lon· 
'o Sll. • . G.\S\Wlt Dn.'C~l).LOND..:.. N:tó e a: UllÍCt\. i t·~vi<.ieo · ,;st.~ Ut\'J.llt.<t t.lll,$ Ffot·e.~. ;!UC llie ffet 

, . . • . · . . ,:t -peuco mnls (\e .tiO milh1s ao 'Norte, e o ele 
O Su. J .• ,::-.: C.•r.L~s- E~t_<m t~_lormado de l Buenos-J~!l~·s, nt~. N~rti,u Garai<<. nue nà4 

· gue bomr7 o p~opoS1to. de lrnl)eo.w-se çue o j Uca mais perto n:1 enu·~ün. do r.~;.wnuà. · 
lo.i>:l.~eto Jo~e msta!la!io na lf.Tt.-.. d~ Fcw;~ando • 1 . : • 
1J,e Ji~tonhn, pal'!l. poCel'-$·.) ~l't'eDd~-tl. .. :J. rull.. ~'!,.. g1~Ur.e ~l;>,!;Q.neJ.(l, em Ql\G •Lf!)ta r!t re:· 
s~~udu~ato pal'<.\ cep<JStl.o :de · C;ti:'i11tci e ·$lltN~ tlla»do d4 z:;o1 o;'llla. se ncha do RcCil'e, e .amaa 

· posto ~:omm·~rc!>i l ~'l.;'.~. s•ú•vir á o:~1~gação do !Uml\_ oo~du~ilo. f<\Y~r;cvel ~11\~.a ~~L~SCOUJ:J. 
alto m:u· U:\ co~tn, c~.otral do Sl'a1.il. I (•tpó:~s), PO.t qne, segt\Ddo :\. oplmao dos en~ 

. · . . ·. ·--, · .. ; _ .'.·. ~ ·_ · l tendino:; no as:soropto. oo lnz..w~tos tlev~ni s~<·· 
O Sn • Go~ç:Av;..-,, .. r.u ..... - El~·fo.)tl_e:31:iio. 1 msWlados distauteS<ll\s "'l-andes Cid:vles ·uia· 

· O SP:. ·J~li CA.'RL<>S ;_Do mc:S!IIO ni?(lo que ·, ritim~~. o 90~. ~~~~nl .. ~e -~u~tas . ontrí.s,··t<!DI:!i:· 
.· .a _C$colba. tio podo : d..- Tamanrliz~·t (<'1. ·dete1•- van_mgom de su.~h:r ll!teiJ',\n:e.nte t. ~pph

DUnt\dtl paln. n.ee~SSl·.lVIe de Set'vlt'-ge ~ ami- ilar:.tO da.s r t>gras &.'lDl tt.l'Itts dn. mOueoao. do~ . 
g<IS poJiüc\l~ .. pyoprlet.w~QS de tecras . nes:;e. j Jlrll/aizos po~n.t.~res. e d~ prê's:;ão d?~ .ioteres-
lo.~nr,.e .cOilvw .o.e::apr<Jilr-!a\-a !Y.l;- ho!!! preço. ses corumeTCl:\CS. (Mu•lo bem, "1J01(WO$.) · 
( T rocmll .... <e anr,n·t,~.<.) • Quanto· .lis . IDÓ.s condi~úe3 de TamMátlri, 

l?ois ·hem,· S1'. presi1l~nte. 1oi s:tcriffcad~ :id S~ · · 'PreSidente; est:~s j;'\'!ot'flm. àqoí ~odu
iutet'l..~se \)(lt·ticular, c depois :le jâ se te!· z1d~s com abnnd:mctn de. pr.!vas pelo Jllus
g;LSto_ al;;um dinhei.ro com t1·a.!ml!tos pPap:na- t.J.>n?o 1lcputudo pela Z.• fi~str1cto de Pemalll
·l·a.torJCS nn· '!Ih« ele Fcmc,.;!.do de NoronJ1c1, , l>oco~- o Sr · .Dt' • G~~Sp:u· _Drnmmoud, e. CO!l\ 
nul.n•l...'1.·SC \\hOuür ~udo c comcettr :lS ohras no I relnçao ao ~orto p:ro!tl·o ncnr co.m a OJ~nl:w 
porto rJe Tamn;:(lard. on1o j:l~:e tcem enter~ do meu d!sttncto CO.l'":!:'l.rn.dr., .. o Sr. cr.pll<oC\ d.e: 
rt~do mais ele ! . ;'100:0!;0::iooo. · · rua.r• a ~u~arrn. · C:tlltstrr•s d:. Gr:tC:l, ·~llut'e 1b. 

A oolio~Q<1o do ttz.'lrêtO lltl JUta de Fcr- · Re~~tlÇ<to Hydc:ogmph.ie;a, .!?. prollssioMl e!!~ . 
ll_!l~tlo clç. -;Yonmlv~, só por ~i b:J.st(.d<l, S:.-. pi·e- jleCttll1st~. do. m:uor COtllp<!t.çpel>;t . (ipoia~lo.<.~ . 
::m .. :mte,.dt<Wm lJt'1)fiSSI011:1eS dA O'k'\Íúl' . com- . o St~. Pm:s F.Elt'I\Etll.\- Muiti~$imo di~-
])et<.~11CÍ\\, l:t1ra o~:br :'1 G~tr~d;~. em q~alquer tiocto. . · . 
f.O~lto.1d" h.efU.1fhCO::.de qtmlq_.~~er a.rtv~:J.o e~,. . O SP.. . ..ros1~ Co~.n.r.os-r·Iyõs·o !!raplto de:l't\f-1.; 
te;;~ ~e pt<()C~r. encM europw, e. corno nilo vou. eJq)liC<).r; . .. . '"' · · . 

. <lc:..v;it~; ~ n~w1o de seu percw:~o norma! pa.ra, . · . ,, • .. . .· 
.~e dtl'tgu· ~! . Estação <luareut-::na.r\:'1. ~on~ilin- Cãlhetros dt\ Gra.~;.'\, mencomptonllelro d&Sde 
ri~ ·perfeitrnne11t.e <)S iuteJ_'I~sses <).a.' saudê .. pu- a Esco_h\ de M~ría!la., nlém !le o~uito, Qlitllrli~"Q 
bUct~. C;)ffi o;: do comm~rc;o m;~.ntimo i.ntel.~- e_apph~t\1lo, e:a cnll h Mio do J!l:'~t~teacto C:.lJll· · 

· nnc:Jonnl . (Apoiados.)· · · t :to-tenent('. Vlta.l de Oliveira e com el !n mo-
~Ias qne quct• V. E:~:. qoe f~, qua:.rdo de r:-.vo.; e em so.t~.. companbt<\ fo.miliarisou-~ 

tu,io. s~ fn:r. . politic~. e o bem .get~Jl ê cú.lcn<lo ~m ~· hydl:og~ht~, porq~e, s~be .a. Cillll.:tr_:~ • . 
aos pes l>Ghu; e:·o~eucia.s . do in.\er{;5Se pri-.. Vtta.l de Ol!Velr<\_fot o nossp pl'llneu·o l1y<lro· 

·va.tlo 1 (.U<Litll b.;m.) ' · · . . ;:mpho, o continuac!ot• . dos · tra~lllo~ do. 
Niio ter~i· necessidade, Sr. Jlresideote, de ·~t':lllde j\1o•~c.il ez, que, •• ma.nr.indo elo :(;o\·~r110 

relell:lb~r .a C~~ra fi•ctos CjUe; <\Í;}Gõ\ l1out.em l1':'"9ee~, .ve1u. ~\ bordo da C:m~cnGira L:l ·lfore: .. 
~: · · foram ·1\{fu;. ll':l.ztdoi! ·-ao ·nosso coo!tàêímentiJ Otq~e; Jev~ntat• .. ::\ e<J.1·1:\. . IU!s COSlM ... ~ · 

~·. ::.- 'Pelo illnslr;1do de~.~utiúo ~lo 2~ di'iilri~to .. •l..1. ~~11. .. -.: · , ... .. ·. '-- .. .. - .:=·.' ~ · · ': ·:: · .. , ... -. 
~-=~·:·~··~Per.l?:l~o f;;:~cil. é St·} :~r.=:.?~spoí-~)~rum·Mmci' ; . "o~ i~·r.oonio5 ··lo ·n:lroii.;_n·t.; Moucltc;. .• cora.i!Í'·, 
; : .. . nem~~ J)QIIOO set<à~U1.Jr o:> •nc.-sn!~- :;rg~- ·~·~ntinuo.C:ó~ JX;I: v1t«f !.1~ O!iveira,. l)u6 ln!e;''-' 
- . ...... :lll~ll~e>,., de ~e ~A .no ~em. em ,Qub~.~ QCê-;lSJ:J.o. li7.tncote . ll\Ol'l'Cl\! Gm t, )ffib:\te a n. ~ucrl\\ .<Jt~ . 

• • • • • ~ • . • ... • . • • eJ •. 
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.• SESSÃO EM 18 DE OUTUBRO DE 1895 , . . 

p11ro.!Zuar, ern 186li , :t ho1·do do cucouraç::~do I S;"io lidas, <lpoia.d:~.s e postas · conjuncta-
ôílUt.ao. .. . . mente' om diScusSão as seguintes 

Findo. l\ guet"t rt ein 1870, o meu c~.ronrada · .. 
calheiros dt\ Gt~.ll;;\ foi ,;el'l'i:'r 11n. repMtlç[o · Emencl(ls 
H nl.rO!'!'l"ll.phica., e tthí n.té ho.} e se ncl\a c.on-
tirlU!l.!Hlo os tr::\balhos iniciados por seu cu- Aoyx·vjedo n.'l,ltl 'J3, tl.é 18!l5:. 
ullo.tlo. · A.cct•c5eente-se depois do art. 3·' : 

Pois uem, Sr . pre~idente, á um officialnes- -ML 4 ... As vag<\s deixadas por otncines 
!lls condíç.ües e l'e\"estítlo •la autorilln.rle de rlo Col'1'0 de Policia serl't.O preilnchi'13S pelos 
cbcle 1J;t R.cjnrtlçiio Hydt·ogr:l.O!Jic:1. 1lo ijt•ar.il que. lenuo ficado fóra do quadro em come
e l'<wtnnto, •I ~11n. p;\\;'l'l"t'à ~om· -'cceito.çi"IO ·~m queuc•n. rla rerorma. rte IS94. continuam ag. 
totlo o m.uudo rn:u~t!mo , quo ccuuetnua. 0 gregaàos aos -respectivos corp~s. Os que niio 
pot·to lle :t:ctmawlal'e p(lm o llin u que o que- :1E:nrto ll.proveit<vtus e continuarem aggregJ.
tialll ·l~stmar. (lluito lie:n.) · -dos se::ão pagos· pelo s.a.ldo que ~e veritica;r: 
Aqo l ·.~á. fol'llm. lidC's ·petlnc;os <10 relatorio mcnsnünente na consi~M.;:ão ptra.-o pessoal. · 

. l!e.õse ~ID~htl,quc vementtt\)oio do que eu rl~se Ao !lll: . 
~a prl!neu-a vez que tl'atet deste as~~lllll,o . ,., d· ... d 1- 1 . .,~~0.. 'OS·OO ... _, , 

O 'lll!l en p1'eten,1i f>l7A~l· nP.Sh o~eitsmo., Sr. . 1"e ,\Zh•a. e :::1 -~v ~ O. • • 0$ o. • eroo. 
pre~ídente roi deixar bem accentuadn . ,, in· para Jl~gamentu de pretores. . 

. wnvei)iencin do: prererencia que _se .deu _ :Lo _. Depols ~a..rub~ 14- <L'bm·se a. .. segumte : 
porto t1e Tcnnandcmi à ilh:. de Fc-mmft/.o dt:

. No1·onlta.,- e que o-metr tlistiucto ·amigo, o Sr. 
Coelho ()íntr<~ por m~is· qae se est'ot'~\SSe, 

-não co~e~uiu destruir um só dos <~rgumentos (Decreto n·. 145, de l.lde julho,. de .i89.~) -
Pi~dit z'!ciôs .por dlvet-so~ collega .. ~ l~.on t~l a u1á ·· · · · · · 
.e§L!O.l.b.~t .UP. P.Ol't0 rle .. rft·m.t;t~Jdc~))'~-:- (ApoútAos ~} 1' dir<:ctôr·. ·~· .. :·~·· .. ::·> . . ~ ;. ... . ·:· :·.: .. ~ · -···· G~OOO.~OO : ·-···--
.. . O illustrado ~migo Dr .. c:issiauo rl'o ~:J.Sei- I· aJ w~a.ute . .. _. .. • .... .. :.... S:000$0(1ll 
meu to, ex-ministro dos uegoci.;s do iotürlot· .e. 1 medtco •. · ..... :..... • • . .. • . _ 4_:80~-f.lOIJ 

, d••justk:a • . êarreg~'·com ·:Vgrtinde · Jlat·te' da.' Ao"· t~tesmo; P.~lo ~~baluo de -
~pono:;bilidtttl•3 . · : · :-- ensmo. gr·atrficaçao,· ... _ .... · 

S. E x. não foi bem . MonStlltado. :. . ·l esc:- ivão ...... · .. ... ..... · . . . 
600$(100 . 

3:60~00 . 
2:40()$'{)~) 

.·· 
·O bz:weto inst!'.llado !lO ]lOrto . de Tam:m- 1 a..lmoxa1:ire •.....• •.. •.••.• 

da!-.1, podarà ter servido ]l:ll':l. ~a.tist·~zer a in· l enfmneu:o .. oo - ;.·. - oo ·- : • .• 
tere"•es u<1. loc.ü h.h\diJ e de amkos·dnr politi·c"' 3 me~tres de: offictno. a 1:800$ 
ole P~t·it:·imhuc:~ (1tlJCiC1ClM) ; mi.~ lll1!1C<\ será ~ ·pe<ll~ito~ 1\ 4.oj; •i inri_os • ..... 
pat·~ eo1-re;;poodct· ils espol'ltDl'!tS o couve- o ca_t'J'Ul\el.rOs ~ 4$ cha~ios. : . 

~~~= .. ···· 
·. nicucins de timo. &;taç-l o qum-entenal'in:, como O fe1tm·e~ :l. !lO$ .... ...... _ .. .. 

é l'ecl;,m::ula. pelo corrauercio m·,\l'iti'Olo inter- C-ome.torJ(IIS })Q-1::1. os. ~;..edrel!OS , 

7:200$000 
7:20()::(0(10 
7:480$000 

n,lcion:J.l. {l1.poiuclo.~ .) · · · . ~trp!nt~il'C!5 e ;e!tores • a -
O 1 d ~ n·. · ·G I • ~ F . · ,. · .t~liO dtt~.rlOS p~ra.-~tdt~. ';!ltl 7 :OOS$1~00· 

1on,m;_ o :sr ,. L. ' 011r.:'\ ~e. Ct rcu_,.. Susteuto. ve::>tuarto e cur:J.ttvo 
<l~tnnl l\hm:;t-.;o no .luterlot~ ·.Ja ~r.cout~ou ·o de 100·éorreccionae:; a. 1$200 
eyra. cot~metttdo: _:;~_ IJem (j\IO :\toda t tvesse. OhjectO$ •le expedien;c . ... . •. 
lido .empo de~~ J ~~tl-o. .. p1-om 

1
,00 pagamen~o .. : . : . . . _ 

Nilo o r e-r., [\referiu con(}cscendet• C..Jin . os M;,.ted;t.CS . de eonstrucção e 
scns_ami,go;; de Pcrm·mbuco. Aind« ::u:;sini, o . o u tt'tiS despezas ..... . . . .. . 
se11 tllnstm :_ul~~ssot' .. enteutl•~u. _p()r. 1Jn_l Servi~o de transporte ..• . ·:.~ . 

.. rtl<;gO ele .gent1l!$ZI\ .e ·llllllt.-:1 !enldade, ~·tr ·<1 · · .. · · 

ll'íbnnn. f\ a~_smni r :t re,;ponsn.bilil.lude inteira 
des:e ;~.cto. 

22: 712-.:;fltl() 
24:00~000 -----

150 : 000$!))0 . 

·, 

' . 

:.: .. ;~ 
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.. _.Gr'l.lificação ao pe:>~lÃ41 ·c pro· 
ie$:sore<1 e-ncnrrcgll.do~ dos 

. CU l 'SOS e eon tel'ellCÍ<lS -..••• 
lllt1mina~;.:io. · .. ............. . 
Pn'Qli<:.tt<;ito d:l. Re•isi.:l., :mcmi)

Has-e uocumentos cscohtl·e;:. 
;.rab:~lhos didaetioos. acqn i

. si~~ de li• •·os. jorru'l.CS. · •~P· 
yti·c1ho~ e in:m·ume:nos.ob·. 
Jt!Cto~ t!~ en~ino. <mcadcr
ll:~.;ão l\ consel'V;J\~â!'o 1lr. li-
,. :·os. de:>pc:za~ extl':tOr•lina.· . 
riu,.,; ~ eveutune". trab:üllos 
~r;\ph icos. m~ppas e q uaJ1·o3 
•JSt:n!~:ticos. ;·ew.ros de-u\ü
Vé is e u te O$ i Üos. r cp:no:>. 
CV\1~el .. Y;"!\r.1.o O a~~eio f!<1 !_:n·e: 

-- ti.iO •• ";~ ... : . , •• : ......... .. 

... - . ···.-

· , . s:to lid:1..~ •• -.pohtd:l$ e_ t.mvia!la,; á Col.llmi:rJo 
de Orç:tmentv ;~s segumte:; 

l4:5:',ü~OO -
l :OOO~OOO . 

' · . Emeadtu 

;\ · Tnurica._:35-'(institui\.Ões subsidiadas)-· 
L:V.::eu do Artes e Orilcios rl:l. C:l..pit:J.l Fedtru 
.-:-m;\nthl:t a eonsigu;1~-i!o do orçamento eJl 
v tgnr. 

s. R.-Sala. da$ s~ões. ·li •l E! outubt()\la 
)l';!J:J.-l'lll;>l'U.L' JJ.;Lfi;;o),-O,;:ç«r Gutl"!J -:-:-"ibioe; 
·rict~ de .UuUo.-.;. 

A' ruh;lca. 19-SE'.J'I'Í~\ Sani t:lrio Marítimo I 
1 -m:~teri:~l-.onde se)c-p1•;~1 dcsin1ectan'te!. l 

IS Oi)l'l '· .0; l'titen:l~ ole tl P.$inle<:Cõê,;. indnsive O IX'·~· 
- : if.l ll ment.o do pe5soa1-l-2:000$-<1iga-se: ~ ·1esinfe-
-;;;::~ •. ')()() <'lt.;l.llOt·e;; a 3:(101)$-li:f.OCl$; Jlttr·a de~inft!CtM·. 
~~ .o. ~1:-;-.1 · . \ tes, utenSis de de;;inle~ç<ie,;-:-(i :O(lQ$000. . 

:\o· !} ~ô-Suppl·im;un -sc ns J}:J\;~Yl'a.s-dc S. R . ..:..S;1.l:t â:t~ _ses;C~.s •. l7 de o•J.tulJro Jt 
l'(J:UOO..:;;. pat~t _:o;u \)veucional' · r1e uma.· ·Y(';:·<~.,; "!S95._: Victwino}.frmtci;·o. - . 

--t;b~s a_i!S o~fici n:~··. etc .. e!;(::, .. t.lc Rio Gro.n·.': A' i·;~lJríC~~ :3Ü .:..::. (1;~tltuiÇõ<>s su'!lsidiatl.l!· 
·•lo Nol'te·c Parau~ b<t do l\orte- tl llepots .1..-s l"Ü·'·-o) "ccr· ~.c·e11.,_.,-.;._:e1·evA,,A a l"'·'""''· 

' " • . • . I ~ ("'C'·.... ~ ' ·'- d"· .. L 11-~ pe .... u!IL -u. ..... . ,,........ ........, ·· ·"'"~ 
~e.,~~·""~,~··e v:"'-' •::>.!"ar •• 0 ·: •5J'1V . ~ ::.. · \ " :x eonsign•·~ão pa.ra. :r Pólyelioic:.~ GeraL t1l 
ue Ctic~e. . . .. .. . Rio 'de Ja.heii:O. . . . 

· !.,_o~ .19~0nde.; se rl.iz-estuf.os d~ ·!l~~i"?,fe:. ~. ·R·. -::..::sahCdas -se;;sGéS': h: i e ~~tuul'o o1e • 
c~<:;O de_ (. ç;u:~t--lú:Ndu:;·.· em deoos;to na.Al· '"'- < "" . .. . r:

1 
· l ., 

--·,;·:u1de~ .:.::·;v:cresccmte-se_:e · :~ aêouisiçii.o ·de ·IS~:) ·-:-.J.••vus!o <l•: ,., .~,l(o,< . -~< ur.o·uu _<c uti• 

puh:el·iSà..dot:es do mesmo fabr icaine-e. r(!n..i?-· JW c>. 
·. -· au~~nte_onde.::oe diil-ll:•XlCi$ · y(U'<\ o pésfool ·-~; 1:~1;rica. '36·- (lnstitu icõeS· su~idi~l\;1: 
qu~ t E'r:i. <i(! ~e.rvír nas lanchas e 10:00(1$ pa1-a. pel3. Unii;o):-em Vt'7.·'<le· ;2.S7:50fl$-tliga.~t:e.:.. 
o <:h .. ~teil.o das mesma~;-ac,~l·ei;~utc~e-e con· :!9í:500~~endo 10:00~ para (l.Uxilia.t· a. ma·. 
·~el'VtiÇii.O do ioa.tería.l fluctuante. núten('Üil da.s oaíeinn...; do Lveett ue ArtcH 

AfJ § 7"-Hedt!l'.r.-se on. verba.-Pe<soal-a. OOi<:ios.(le .Santn.' C•Ltlurlna; ' ' · · 
qu~111tÍa de"3:800$. \•cucilliénio de um otllcia.f S. R.-~la das scs.;l'>e.<. li do owtubro dl 
da. S\\Cl'etarhi, Üi$).:lenS.'\dO. (lUe fiü lc<:eu. JSn:).-Pcm/r.< .) ,'<t.'l•m.•.-Frtmciúo T.Jlr:ltiino: 

Ao ~ 3S:...Ar;o:;n"!cent.e-~e-iliclu id:J .. u. q u:m· ! -Eú1i~i,, JJ/1,1;, .-J-,~·d•t ~:;t7;,.t,,.,,..,_. __ p;,u 
tll.i dP. ' 2(J:OO(I.~ pn.r.'\ os reparos Je q1Le Jll'ecisn. ! h< P..tl-Jm. 
o ~tN:hi'l',l da Ca.m;~,rn. tios Deput:l(l.o$. A' .. l·ubrJc.~j'1-:-!>upJÚ•lm:l-sc. 
· :\1> .§ ' 1 6.:...Augw cnt~'\ll.o tle mn.is u'in 0/Tiéial , S. J.t:...:sa.Ia .• tas sessiies; 17 cle ·OltiUlJL"' de 
..:.::z:ôOO$ tle ordenado e 1:100$ de gro.titi- I S05.7 Li1M ti,;- ·Vt>..<WIIccf.llJ..~-

<.1lçi'iõ. .. I .A' l'llbrica. 13-Policia do ·Distdcto FedP.ral 
. ,~o §- ll-:l u~ti•f-1- do 'Districtõ red~r?.l-in- , . ...,.suppl'llna-se iJ. p:l.rte qu .. r.diz-e a. 3.2 o d~ 
cl~.m :~ -vet·ro; ue 6:00()$pam alO{i\1 Cl rlc uma subud;;wo,;. - · . ;. · 

·-· · (".AS.'\.~destiru~t..d."l ·especialmente · ao se1·"'·iço do · g_· .R..-s:)J~ ·das sessüas, li. (.\e oHt~bro .dc 
Ju r:y . ·:. · . . !$05.-Asn•:;"k<? clr; Ma:ui.<.-J.J;l$·"du Vv,.,,·con· 

\ O a.t·t: ~3"-.-icerc~centP-·i'e...:.nos t<'!nnos da celtt,.<.- 0-<clw O(JIJrJy . -1-hmça (.'a;•~J~.\lho. 
rei n. 23. d(:_:.{O •le ouLulu·o d<: 1001, art. ll e · , . 

1 
• ~ • • , • '· 

pa.r·a.r:rt·apho_ unico. A_?~. 2ú-:l.Ugment.lurl. de .W.C:.O~.$ a. yer,-e. 
- B!bl!oth&.."::.- . . _ . . . 

. - . _ S -,f·.;:.-~al~ das commissõe_s.· lS de outubr o ·~- R.- Saia· das sesióll6. 17 ~ de ontuhrc..tÍt 
-. .'::· · de;.li:).)5.-Jouo L'lJ'P.s.-P' <!<l:nll tlc S01<~!1 Ju- 189_ · 1• 

1
. a " . · Jí> t) l lo 

• • - • " ( 1 /' ' t s :) . - ,U}H!)' !tl.r) u t: o}Hjl.!f;l.?' (t,, -· 10 I) 1l1 .-,. n.:m: .-:S:Jr'::<:t <:r-lo , .. wrc:a.-J U[!u-~u,' ~em·,.- j Ab,·u,e.- CasllpoliM.- ltef::" Dcloi _:....p;,uo i./a 
·J'Ilct•~<lt;,_.Gwl!tfl'~l.l!"'t·-:-Pcwtt> <.iu:_:>ltM~W.<(COOl :y, $: ~Vr.- d ~:li U , _ · . · · __ 
·l'C~tl'lcçoes ·relat,vas :\ supprGS&<w' j:lB sub.,..\ on,cca.. .1' ':' ~·c._?: : .... "--: . ;_. ~·:~.:;., ... -, 

?. :.. - --~· v.eri':.<k:S ::'~.lY5;e~~~- c9~ M<t~n.rth~:·:i~ia~hy.,' '--'~"9,'ti~n:-:Fjca.:o·goV"eroo- ;J.Ütb;s<l/o a. éiltl:&!_ 
:~.,.':.:,· :·Ri!_• .. Q~ntJQ'~ ~dt;>-7:-Nor.~e: P:trJ.h)'tio. do ~~l·t.e,. ern o_cro~ílo com_-o preft~_it9 cl';'< il{m~icip~~lt~ade_ 
~~ - ·. ·ç,.oy~~oz-.. e Caeté)."""'"Liwro Utll./.e->· .-itlaymtl•. tlp ;DIStl'ICto-FcdeJ·ul,·paln.o·nm :de -lue tl-ans-
t\ .:-:.J,.: .. ·:·,· ::i ;·. -~,-.• L. . . -· -- ·.· ... - .. ., - --- · ... , . -. . . 
'- · : .·..::. 

·: ..... :~. :· ... - .. / 
· _:. ..,. 

o •• 
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: fel'i~ os b0$pi~aes. de isolament.o, a. cargo do 1· V ~!n oi. MP.sa, .; lidn • ., poiada e po!; l.:\ con-· 
Jp~ututo Sn.ult<U'lO F.:!d~ral. . · Jl:lJ:c~'moatc em discus:'ã,), () se~ointe 

s. R.-Sala das sessües. 17 de outubro de 
tS95.-G(!.-cp<w lJ ·;'tlmm<má. 

Supprima.·!lO o n. 20 do art. 1•. . 
s. R.-Sil.lo. das ses:u~, ii de outubro de 

JS9.') • .:..:(;,!")Jar Drr!ln~mmrl , 

Artigo. O govm·uo nii.o :J,brirú credito para 
y.a:;amcllto do pes.<.úal incumbi<kt do Ml'Yiço 
do líi.Zill'Cto em T~me.ndo.rt!. uo Estado de 
Pcrno.mbur.o. sem qt,e st>jn. ouvid:l. :1. respeito 
umn. comrnis$:\(1 ~\c mooicos e otlicl::.e~ (!~ mo.· 
rluh:t, que emitt.am p;i.J'ecer fc~.voravel :t re· 
speito·do.s condições de i(lola.mento e Sàlubti· 
dnde 110 loe;ll, hem como sobre :\S de árct~., 

M f"'~jooto n . .140' ·A, do !S~: 
Oo·.~e con vieJ: : 
Pic;1m llxteasivos :~.s pr:\<;M cemrois$ioo:~-· 

ffrt:; que tiVt.:l':'lnl baiXa ])Ol ' d<!C!'C tO cl(l 2() \le 
.ínlh<> de 1895. c~nr :t.n tigr1itlade de ;.; Je no
vemhro d~ !SfH, o,; J'avot·e~ desl~llei. 

s: R. . S;tia da~ se;;~Ges, IS de oúttthro de 
1&90~ -B~umo d.; Jlnd?'ClM·. 

abrigo e profundidade. . . .. 
. . · o S.::.· • . ~l:'h.ou::.a:;r; Ca"'·.:~olcanti 

S. R.-s~.1:1 da:; Eeszões. 18 ce outubro de (pda orrlcm) de.~ja. ,;,\lm· ;;i csl:1. emenda. do 
1&.'15.-CI.<"JíHI" Dnt•mnon<l . unbre deputado !JOr· S. Pauto Y:\e á Comulis- . 

):in ;,ruem 111;\iS pedindo a, pala.Yl"J., é ence;:--· ,[~o~~e • .i.\brinhn. e;_Gue:·l't•, tl~!'l)118 DO caso _de --· __ · 
rad~:õ\ discu~"Ü(re·a.:li{td:~·a. .. ·vofuf;:i.o · a té:(lüe llâ!l n• (l~d!> :~ J.làlt~.v~'h sobr.e o MSIIIDl)tO • . 

~-co·mrHi~:;;~o. rl~ Q~<-ámento, ~i:! . ~~~er :obre o SR-: P!tt:snrv.:-;n....:. Tem v. Ex . a. p:~.-
.!.S emend.\S ofieree:Hln.s e_m 3 dhcu.*'a:o: t:•vi':l porqus n ·ernenc.la tlil.o >ae a corumi· 
Eu~ra. em 1·· llt~USS<W' o · pruftCW·ll. 9{1. ,,.. ' · . . • · ""' 

de !S!l5. divldin~o o terrltorio _da. i'\ep1~b1ica '<to. • .. · · .. · · · . · : 
. 6111 oít.ó circunscripçVes. em --ctlda uma. dAs I O Sa. 1 ncmA~ c .... YALC'A."\Tl- A emenda 
~u:les-cre.'l. u nl ·Ba.oc:o--'l)a;ro,- au.xill:l.I:' ·a.s in:: ·~.:nrcsentadà ·!lo!o '!lo!il•e d(>pat:t•ltl ' f.o'l.' s. "Pau- 
<!ush·i~ osgt•icol.a. p:;.stod.1 e ,'Onne:t:Ls; éon- lo el':l. Je uma oecas;;idade impre;;ci.ucli •·eL 

. rorme o .regimen :que.:uiopta.. · - . - : - ~ . - · Comó .. ~ •. Ei· .. cl~re . thl''cu~ · que .fonun 
)(inguem pediiltlo •~ l>'Ua. .. -r:t, ê eilcerradt\=a.- ·denli !tido$.· ila: CX>mmi;;~:io rié ' il!tercs ·1o e.\:el;-

d~~u~s:io e adiá<.l:J. a. YC>t.~o. • ci to, .iul;:;.lndo-se i nco:nr:o.tibiliso.dos de ;;er"ir 
.· ~o~t'lll'l\. successiv:u:nente em 2•.djscussii0, , r.::.: r11cim comt• pruo~s de · J)l'et. · d~póis 'dé · 
que e sem beba.te encerratb. ficando ll.lllada n j te t·em se~ido com<> otl'lciMs, pediran• a su~ 
ro1a<:ão. 0$ o.x·tígos d<J Projecto n . 10,1, de L;ti='u. ê\est::is condições, {I lei pa1·eoo que es-. 

·1895.· a.Utol'iSa.ndo o·. P:·.ier .E:i~cutini aTe- ·eop<lV~I n ío'élllllii.c:. 'ài\qnelles que haviam 
\'el't~r a I, classe do a."'.el'Cir.o o teuente refor-. t>restn.•l.o tão Lou:> :i{:t'VÍCOS, qu:mto U.I]Uelles 
':l:tdo <\a. arma de rovulluri:\. C:.:rlos Augusto .~ ue .tinb:un lic:1do ua. ôleil·a como praças de . 
bogoy. · · · · - · · J>ret. · 

g· annunci:1•ln :1. 3" rli.SCUS$1í.O Jo pro.)ecto Pvl'hH~to, ~ em~urh •lo .ooke. ueputa.uo . 
·ll. 1·10 :\ . •lo 18!1:), · :outol·isaudo o aove•'no :\ vem .. r<!tlt;l.l· c. o l•ro,~cct(l esl:'l la.cun::t . 

. Mllllrm;u· ·no JH'inwil'o p(1sto tlo r;xer.;Ito · te>- .•. Na.o :;e ·:y<idr. <lir.cr· 11Ue aquelles guc; pedi_. · · 
. •hL.~ :1~ f1l':1ç;t~ COJl'lllliSSion~Hl:\S ll(:S:)U 'J10::>t o :Í.tõ 1':1.1'1 ;1. :.\KliX:l ~e ernt;n.· da lJ1'C1, 11<1p01S <)e C.'\S· 

:Jdo nóvcmbL'O tle lS'J-t~ · . s:HI:t :t <:omml$Sao, ~enlwm commellído tu:o. ·. 
. .. . . , · . . .. at:l.<) mais uu meu o;; •rr·e8'nln.t·. . . · .. 
O '$•·: :Bueno-· d e A néll.·n.•lt-. ,Je •. : A. :<liscíplíM . )nilitar m;lod~. qne o offioial 

s~.i:'t .~[,·osont\11' unJl\ emauüa no 11rC~jecto;.no ~mli "'e~ C,?ti1mission.udo~ send~-!1\e retit'ltd:>.. 
:;enll•lo de I'!UC :1 clis;~osiçiio que ell e contém a e.onmHSSao, tem ba:::.a I Cilm~•hah,meu~e.. . 
:li1l'OI•elte Ú.~JIIClles ofllci.aes comrnissíoo:tdos· · f>ort:u!tl), o qne olle.~ ~.?.erO.!Jl. niio . fOI mars 
qll<'l ·fl<!llii·Mc li:dx••:, erii virti1iJe ~ o. decr·eto •lo que o cunipritHeuto du um (u•tigo de nosso, 
1)111) os &liniíJ I0\1 i pot·que ,\lgun.~ ficaram l<li :.· • . .. · ·• ·· 
co_mo fit':l(~:;, depolSde set'Clll o•~Jci:tes na;; li- ~ ~ a.l,!!uus e.~ l~lem que Lculwm tlcad-: como 
le11·:lS tJo !;::CCrcito,-e 01\lro~. 11ão d t.'St>janrlo) ~r.-11';:\ de 1:ret, u .. porqno lt~sto '(lOnto nuo f<>
' '?ll:l.l:. il.$. .~le!l'_as .• ~as ~ :l~P.!S tiul>nm ~,üdô.ein l'.n m ol!s:rv:u.le>~ ~ · ?.t:eceitos leg;1es que l'O-

. . vn·turlP. da.le:. pedmm. naix:1. · . _ . . · . . -"· ~!'m o us~umptona.\·1® m\lit..'U'. · _ -. . 
A$$im, est;~ emcn..t1~ vérn.estcndér :J> jnst\'.:1. . As.;im, po:s,_ :u~igoou ·a .. o!!llen~b .do.uqbre .... 

:·qr:e o .pr·ojccto· 1itz::íe§'s·cs. bFt,vos :moÇoS · qúG I ~epuhJdo_ por· S. ·~:11.11<,1. <: J:êl\lo ll~c!arar . ã. . : .. 
· .. deku~e~nn~ :1._ P:s.tt\n, com: ~~riõci~~é .. ,:_coel.- _{;.;l liJ~~-:·~P_e l\·:llla lo!'l•'.~n. .. ~1J'!IIS~ro .. ~_ç_l!Já.·.:, __ -., 
~,, 'f!~m.; u. !~d~',bS:' <fJl.e'estãó-uó~ioa.so.. a.:-: que·:,_s~ ~n!ltta.~o (j~!.o,rr:.1. !!st:\:-.ae Jl!9no ;I<X:ordocco~"l·~ ... ,. : 
. t~ferln . .. . .. _ : .. _. . __ - _ ;. em~D(.a- apr~otnd~. . . . .. .·- -. _--·; 

;-. . ~~9 ;Se .tr.at~ de~ru~::iusti~:.a p~~i_õll;··-- :fil~~ -.-.. r!inguem .u.1aili ~il)llo .a :pr.ln•ra, é .eocer~-··:_ .-
~ .Just~Q:\ ~er~! •. . : · ·- : ·_-~_ ..... . ,' 7--: :. --.~. r:~.d~·(). discus..~o c ntlh\d:H' 'VOtação,. · . ·, ~ 

·.· .~~~~:u-~ ~.':I ·'- · · · ' ' . . ... ' ... . ' . w .. 
. :: . .. 
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·· .. ~ . · .. · 

· ~utr<i em iliscils;,i<.\"\,nic;\ ~1irojecto n. ~·2 A •. 

1

. · o 81~. Bvr.::-:o i>1; ~;:1:\~R.Ar>A ~ o ~rt . ns 
d~ . 18_95, concedendo ~. pous:"i.o annu:t! de ti1z .~tpeoas q!l.a os novos est.~.tut;s começ:u•ão 

. ~:·100::; !t. ctl<JO..•lDJ:t ~a.:>cLucc .Jli ltas do mare- a. vtgol'arnn a 11no. leet!vo ·de 1896. : ·· · 
ch~L Flot•ia.llO Peixoto, G01Qua1~tr.i forem sol- Ot'<l, o :~noo lectl"o <te -1890 ~sti1 pt•oximo ~ . 

- ~cJms. .. · · [ come~'-t'. e muitos desses alu:11nos (Jile. ~ · 
-Yem i Misa, e I i ún~ :) p(•í<ttlt\ e vos tu. CO!!-[::,~\\~ ~~ CU'tSC$ esp~c~~os tol'ii.o_, pe~o. no,., 

,iuuit.mente em discas são ''· seguinte : . · . úzstribmli:to (las mater1as, tle matrJçulru·~ 
. .. . !!lO CUt'$0 ger al, e t·eCdet'ilO ;,~im seis . me?lls

1 
E?r~<J;l.d :. um nn!lo ou t1ons. . · . .. 

O Sr... LA -c no ;.{m.LtR - V . E~. !c in o f:• 
.Ao l_)l:'Cljecto 11. 82 A, de 18~) nal clo lWtigo. · 

· Suppt•imam-se as !la1h.Yr:ls- eo1qu:.1nto fo- O St~. Tl ur~ :-;o r• I·: AxnR:\1.\A- Ni!o eslil 
r em SQ!teíra~. . . . . chuo, e :u a.1 emenda é <Jile erel•\rece lvt>tn. 

Estt\ üii!po~ic;;iíf) qúe p.;,ie pam n. . Ct\_mara · 
S. R.- Sala !hS sessões. iS 1la. ou.tulJl'O de inclull• no pr't).ject.o é i~·n•J! a todos qoe se . iil-

1805. -Gcmçal'l:C~ Ra.w•:: .-.Mttttlrw .Tm1io.·. duem nas . retbl'!U;.'li e1rt xa.ute1'ia; de :en:siüo·: ··· 
- ·f ijs:·'i.a;Jo ,do. ~'\ a<cimento. - lvi/o I'ct;hlllw.. O om.~ot· m~mo a !•;nh ... n · tlU<lS r e formas. 
- •• 2cmilo <•uanaiJC•.ra. . . ,·1unodo estnd;ulte d;'t. Ikcola Poiytecb.nic:.\, ~ 

··· . E' a.nouneir.d>\ ~. ~· di;;e:Jsstio t!o projec:to ~Ol' l tn\:1 <Mia.s. j á temlo os >!~:o. me; <le iuglei 
n. 193, de 18~;5, ;>,Utori;,:uHlo o l~oder Ex· I e ili:ftoria, Len: de vo!tar :t . fa1.er .. exatu&-
. ecutívo a refm·m:w os <:>St•1t\1{10S da. :&o/.:o!a Pt·· des;;ns lll<:ltel'ias. .. .. ..... _ . ......... ........ : .. :: 

. · . ) yJec1tnica do .lUo.de .JtHJGii'C' do .. ::.c<:ordo com _;rs:!lu't. jie1lc o· óxt\l.lle c~ CtÜl1:ü·n.: pt\11\ ,esta 
·. o J.l~o)jecto fo~~u.u~:.ul.o 11Glit J·t?ipOOUvu cotlgl'e- ~meu~!:\, · ~11e :nüo ó _ m~!s do ·· qui u~ .dc:to . 
· g <1çao·.em 11 ue ffi(\JO 'le,;te auno, com-as re· ·oom da :1dmini:>tra.çao, p<trri h:n:momS3.r. o; 

st:ricçues que inêiic:\; e n ·nomear etreeti-vo>. iateresse:Hlos esttHhulle:; com os ioreres~s .. d~ 
io!lcpendente ... d<i eooc\H'Sí.l~ nos J~t·1nos flo onsino no paiz. · · : · :· ·· · . · 
:trt. 318 do úeel'eto n . 1159,· do 3 de dezem~ Ant.::s, p()gO::.m de . . ter:,ui!lr,\!, .ped~ <·::\0 S_r,.: 
r{t~. de ·1S9-2.,,. os leot~s ·SU!>Stitu:.c:;,; q tte · ml ·rn·esiileõte ·clnti sói>re e~t \S em.endt'I.S S~ja ou~ 
r~l'~ri~!·~ escola exel'Cem in :er·ina~eote o m!'"l vitla. i\ Jl lustl·:t'da Comrnls3ÜD ·. de __ lnst:racçuo_ 
gJS.euo a lll<lis ~c 10 anno::. .sem :ntet·rup.~~.to Publle~~ . . · . .. : · . . , ... . .. ··. . .. , 

· .. -~ tll_a-um:~. · · · · ··. . ·. · · · ,._. ·· ··· · ·· .. Não dE-sej:i (In e uma. r1iest:ío de ensioó tiío 
. Entra •mi discuSsão o ~l't. 1." . li1~J.lOrZ:lllte_ p~S$~ n_C!sla o.ml:U'tl. :õel)l _Se~ Oll~ 

_ \'t~la.: essa. co:nm:...os~;.O. . 
:o ~l.·· Bueno de ~"-n_<lrada. po-~ Vém :'l Meso., ,;to litlm:, <\l10i'a.Jas e l)OSt::is 

<hn a. pi'l lavl~ paN ur.rescntnr. nrn;t. cmend:t conjuuctameslte em discuss1i.o n~ $e~mte,;; · 
ao :trt. l•, qne estabeleee o t'e<,'l.mrm de truos- " 
içüo dos nctua~s esta.tt1tos nua viio set- for-~ 
m•1lados. • Emcwla~ · · · · 

Como Y. Ex. sabe sgmpre que se traú de 
. reforma.r o ansiuo, quer quanto ao corpo 
õocente. que1· quaoto a~ :1-!umncs, app;u-ece 

· nn'r<t seríe •.le clispoSi~es . tl'an~itorhts, :de 
n.todo a se1•em respeitados os dir·eito;; • iulquí-
l·tLios; ·. .· . . · · . 

Ao pt•ojed.o n. 1!1:\, u~ 1895: 

. A!·t; Snppdtmun-se ::L'-" ljalnn~.s ~ in;iis ;lé 
I O som lllterregno ~\lgum. · · · · · . .. 

S. R. · S~\la . das s6ssve;;, i$ t\e ontu.b::o .Jc 
181)5.- ~('o.</11: . · ~e:Sl:~. reform:~. as . diS!'><IS!(;ões lt'".:msictol'i:\s 

determinam apcnas.tJue a. Congreg';lÇfloO .pre~ 
pll.l'flrá dentro do pt':tY.o de um m~z .:OS• e~b
tntos;de tnodo r~ iD.ii:íl'.I'~:<e logo o l'lo-:.o r e- § 1.• Os :t(ltl.l~es ::~~uii:nos déls cnt•sos gel'a,l 
gimen. . . .. I) e;;p~ciaes tla r~scoh~ PolytecllUtC:l pod.el'ÜO 
.. NiícJ.lhe p!!l'eCC:J ·jnsto que es:;es ·novos 'ei. le l'ltllual' S6ll~ esturlos fi.lob O regimen el)l qae 
t '\tu tos vc,nham dilficnl t:w a nr.ne!:1\. doses- se matt·:cuhr:l.nt. · · · . . . . 

. t udo;; duqnelles qne est5o qu~~i rt termin~\r § 2;• l~ta c1r;;pos!<.;fio apNve.it~ t."'m\Jen1 
o cut'l:o, e mesmo olemor·ar os e.studos .11oc !:tos alumuos qu<: embm·,., ui\o :;e acl.latHlt)::'ál~
esta motlan'~:o: de re'glmilo. · · · ·· . : : . . .. trktil:l.dc.s t~nh.:tm prestado en me n~s :-:cnr· 

· . .. A çrpenda. que :rpresentu. di;;pue o s~guintc : ~os geral .e CS!l~:t:t<!S dc:.s.~ escoh e ":tqa.ell~ 
· pern:utta que os ··nctunes· a l tunnos tet·mitlcm CJUe tet;uu.11:wm1. o· cru~c-llc JWep;wn:twlVS·_ate 

. ..,.. . .. o.s~~ Ç!Jr-'o . ou p<!lO: riovo regimeu .. _oü pelo o· iím diJ cer.t·unlo alllio. · teeti~;:o. , : . . ~ ? 

~f~!'t-.';~~t~ttV·;~~::.~:~,;~t~;~;;~~ ·~$~.~~~i~::;;i~~::1f!f&;~~:~ 
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Vóm :i Mesn, e lido, apoiado e vosto · co· gulo.mentonn. pitrte relativa ao ensino, ficando 
j~octtunente em discussã.o o .. seguinte em vigor, eotret.:'l.nto, a par te ·que 1:\izin re3-

peito ~-vencimentos dos lentes. 
·o sn..-·L,..ur..o MuLr,nn.-N:1.tur:\lment1! com 

o assentimento do governo .• 
· · Requen:mento · 

t~equeiro-q ue seja· ouvida-a Commissão de O · Slt. TliOJlA~ C.ú·AT.CA~Tr-Só conhece 
In_strucciío Publica. à l'espei to d•• emendtt por um assentimento do governo, só conhece uma 
nnnntpre5entadit. a.o art. 1• do projecto n. í'órma pela qual se sabe l}ne o governo di~ ott 
193, de 1895· ' · não o·sau assentimento, que é um docttmento 

Sala r11S sessões, · is de ouluiJro de UÍ9ô.- ottioial, mas isto, não e:xist.e. 
BHcno de Andnulct. Appella. mesmo p:ll';'l. o seu lllnstre collega, 

. .. . __ depr1t'1do por·Peruumbu.co. qua conhece todns 
O !i;r-. ~homnz ("....a..valcanti _ esses fo.ctos, para que S . . Ex: . digo. si o _unico 

pedi11 :1 pala....-ra para l:tvrar 9 seu pi•otesto ·docmmento que·existe cora t•el:l.ÇiiO a este as
cootl::i· o systema . ultimamente a~opt:ldo no sumpto, não é-um:l. eoilt.'1. do Sr~ collSelheiro 
Br::ztl .• d~ ~tn.t•-se reformrmdo a wstr·uc~"i.o Pit<'l.~gl\. - · 
pnblic.t, ma teria <'l.lt:\mente impo1•timte como o SR. J1r.Dern.os :r.: ALBtit,!uERQUB- H[!. um 
esh!, s.~m que o Regulamento e us p:u•tes requerimento d:t Cong-regaçno na Secretaria; 
dis~pliuares tenham sido postas em exe- s~m despacho do generaL . · 
CUÇ<to-. .. ' . • . . .. ~ K .vfs!!\(!is;o'·l'o( que,. sef;. sinão õ S~·. Ucliü:t 

Em .·no"Vembl'.o ·.de 1890 • . o inirriortal Benjn_; ca vn.1onnti, ou ·o ·S.r: Ca.ssiano . do · N:t:;ci mento 
miu Constao t, cuja cnpaéidatle sobre· assumpto a~ceitoü pú ·. nm .a ~iso o .. est udo de fncto qne 
de i.nstruC('.àO pulJlica nln:,ruem-pà<te contestar d t ;lQn · .. 
publiCQ!l um. l~egul'mhento prtro.·à Escob p0• se ur-a.vn. res · os. · · ·_ · · · : ·· · 
l t 1- · · · · .,_ O SR.. THOZI!AZ CAVALCANTI~ Só isto basta y ec lDJco.·. . . . · . 
. ;E- ft1.cto ·singular -:-·deste· ·Reg-ulamcutd .parn. üttestar' com~>,· Se pi>e ·.· em e!ecuÇI.o o.s: 
so foi posto am execu~.ão, ~\ p~rto monéttl.rin, leis do noss~> paiz nas difi"erentes repllrtiç.ões 
:1. p:trte que dizia interesse aos lentas · . e· a pulJ!icas .. - . .· - · · -. 
que •.Hzi~\respeito · ás· m<L terias que t in 11àm de , ->Só. se. poe·,em execuç-:ío as partes (b leL qne 
ser·_ensinitdas uão _ fot•:trll postas . em -ese- convérn ;tosindiviclGos que .t&m de. a!\eC\Jtal-a; . 
.. cuçu.o ... - · · ... · ·e quo.ndo __ dessn. Jl;!i raslllt <\ ::~.lgum l.lenct1cio · 
· g- f;l.cio :~.i ilcf:i: mais nota vel - não lm ~~ {J_11e recabe, n5o na.qnelle que a tem de exe
só a.cto aillcittl que-tenlm j ustitic<Hro a. não exc- cut:u·, mas em proveito 1le outrem, :.t lei não 
cu~ão d:L parte l'eh\tivn ao ·ensino •J.aquelle ê exccutacl.t-.-.. _.,. - · 
Reg-ulamento. . . . ' ' Pretendo. tliscutir este vro;jecto, lnOStl'Ul' 

o Sr .. L,\.TJP.o ·l\Iur.r.EP. _. y. Ex. est;'~ n1<\l que __ a pat· de. l!ill!.tí:l'eaçiio .mdi:ôpcnsavet !'!e-
informado·. . . cessar1a ao .eosmo tcch.a\co ·do· nosso -pmz, 

e:xi:ste o.lg tima co_us:\ que l1Üo põde set• de 
O Sr..~ Tiro>rM~ C:..vAi.c,\STI - OLjeeta-lbe Ô modo ~.laum accelto. ' . . · · · 

noh~~ tl~put<Hlo por Saot" Cath:wiun..que está ... lnl'elizmeute ho,je .nr~o o potlltl. f:\zcr, porém 
-mal JUfOL'mado, entendo .que mal iiJIOt•m:ttlo Cul sor prei.Jendido com n preste7.a tk~ lli;;
estiL s_. Ex . daodo este o. parte, . ' . . CU3Sii.o <le _Unl projecto inrpo!·tante CO:l!O c 

O d1!·ector c!r~.quelln. Escnht, .na, . epoca em este. . 
q~c 1'91. refornlüclo o seu en:>iuo, e1·.a·o Sr. DI". · o.;: · r ··· • c \. · 1 d 
PJt:tn:,ra que tt•abalhou· em casa.-de ~Benjan1i0 · · ·· ~.1'. : · osR A.n.Los- " ].lO a '1' · .. 
Cons tML' ti~lbatho ·qne·o 'orador assistltr, D:t o·s&. LA uno MULLER. - ·V. E:\:, niio ;tem 

. eonfec{~io-deste Re~ull~tn ento . . . · rà.z:lo. .. · . . . 
~lns, despparecenrlo. i!~ .. entre I)S 'vivos este ' O Sn ; Pnr.:smli:~"TE ,..- O projecto foi .llontem · 

lJenemertto cicl:ldãó brj.zileiro;. o' !ti m;tre Sr. ripprov:\do em l \1 .cliscusSfLO. e· J•:l.SSOU ,:\ zn com 
· di.rect.ur mudou de resolução c · tt-atou de uito o nsS<lnt:hnento d:i .Cn.m11.rn~ · 
]lór em execuçttO a.quella lei, n:t qua.l ha.via. O Sn. THO;\L\.Z Cinr.c.u.-n_....;. Nào c_o_Il~stn. 
COll\I.IJqrado. . . .. .. : ' '' . . :. .. ' ' . .. · -. ' 'isso' üe'm estit. cei:lsur;uido :í.M.esà . 

;~eix~ndo . o.;g·ó,•ei~pii ot; ·me:nh1·os ·f1(1.. a.dmi..; ~ Espe~a.yü <iue· a ·p~sso.q.}h1: ·~n. · 1-' pii'ra ~" · ·: : 
· DI.S,t~Çao da q12el!:t· Cpo_c;l, fol .reorgmusado O. drsOtlS$a.o·. dest.e· pt'O,)eCtO medU\S~e O tempo· .. _ . 
--~'.O!Sterío, .entrando, como;.Ministt·o· do· tu te- 'nei:essar'io;, porque·tod:Fa:Camara·"S<\b'e·'que a ·. ··.':·'· 
:r~~t· o Sr: Dr • . QchGrr C;\va.lcailti. Nésià ooca- I" c!iscu~S:.'l6 pa.SSl~.sem debn.te.~nenhmn. ;()ra, : ·,·.·· 
~-~la o~? .Sr·. coris&l~ ~i~o : I?.! t:\.ng-n. :P~~cü~oa } >. ~r.: 'pássi1D:d9. ·~steo"l?r~jeêtõ~e·t~ :~rjdiª~Ú$~~·?i 'espe:-:":Ci:,· 
. :1\IfOL~tro d<l tnter;tor,_e 1.h~~:lhe qtle nor ump. .r:. v.~ : qu(.l: ,tned!\lSS,e~:~ entre, u, .P - ~ :; 2" as . .24 · . · . . 
~bf-de~- ":~rb:,,l ~P. o~ta~ Pre~w!~nte . cla. _ !?:~pu-, h~ra.s .. rag-Jmenta.es,-:lfi,m;;de·.--pot!er_ trnzel'~cbem:·~· ·:-~.·;: c 
,_ ~.c~,--~- g-en~rnl~SSllll~ Mu.nocl -~eo~oro·o. d<l.: _como ~c.doS.':·cos·cJlO.bres·:_ll~p,ut!'4os, not<LS:com,, . ~- ~ 

.Fon~ccn., h:w1a !rendo suspenso . :tqttel !e R e-. n.s·q uaes. se ·pudc~se .fazc.r :\ ·crt tlca. do projccto . 
. . . ' . ' ,_;__ -' _._ " •. . '-:,·-:-: ... - ·:.:' . . :· - .. :: ... ~: ~- . ' : . . . . . . ' .'. .. . . ~ 



Câmara dos Depttados - lmpre$50 em 03rCOI201S 16:01 - Pãgina ·1 Ore ~8 

. .. 444 ... 
. ' 7 

O que nii.o pôde ~\7.e~. dc~irl9 :i. prilcipitae<'to j· A::;sigoo~ com restJ~i<.j6 o pl?('j~cto~· Porqce 
(\tl!l ]lOU'\'e D:l. p<\S~~gem da)." para 1l Z• dis:-j e radical C. intra.usigootcmente .conttarioao 
oossao.. . . . . . · . . . . :\rt.J2" q_ue eonsigO<L est,t clispo<;i~.lo. . · 
. E eomo não lhe foi possível traz~r as suas O art. 45 'foi macdado retirar sob prote1t(i 

.. nota'i', .. limit~r-se-b(l. por ho.je ~ fazer-:1.-crítica dé que er:1 contrs.r io no COiligo de ensino·31~. 
'~ JII'OJe~to em geL'll.l, ''~ua!'do.ndo P:tr'\ ocoo.- pet•lor, O <>~dor folheon este Codi;;o e n1'Ul 
SJ:lO !ll;\JS opportuna, demoustmr a C~mlira eaoontt·ou d1spo:úção :~.Jgmn:t · anta,"''iiicá. !I() . 

que )lll.t'te c1es:e projecto nno póde S?r ncceito. cib\l\o. artigo. · · · · · 
. E não entro mesmo em detn.llles · sobre al- Em um p;ciz l'.trazRdo, mormente em ma-

gumas ma.teri:t.S do projeeto porque; ve com t eria de in:ltruc.ção toohnwu. pratica, entenoo 
pezar, que estt. :1-usent.e o illustre rebtor da que é um Ct-ime tle 1es.'l..-scieneia, impedir que 
oomm1saão. · · um cidadão não ma.tricnhtdo frequente ll.S' 

.Respondendo ao aparte.:. qoe lh(l foi dado aulas rlo ensioo superior. . . . 
pelo U<>i)~ deptttn•Jo por S:mt:\ C:J.tb>\rioa, Sr. Prpcurou o no!lt'e .l\ll.ni;;tto uo Interim·. c. 
P::tuln Rmn()l;, dl7..endo qne es~e· projP.Clt> tem dech1ra. â .Camara., que S. Ex. concorja :pl~· 
de ~;er executado em 1896,deve dizer Qtte a na.mEmte com o ot·atlor, quanto n J)ermanen;· 

· lei é ~l~Ut'lda ciepois· de .Totatla· pelo Con- da do art . 45 do reguhmento. • . 
· · · ;;re><~o e ~:t.accioua<l<t pelo Presidente da Re- ·Depois ·de. mais n,Iguxnr..s cousidet•Mões ~-

publica:. : E ncnhitrua rnz:i.o · ':~ para q1iEi esse bre o artigo do l)l'o,jecto em dlscuss:l.o, sencl~ 
ill'Ojecto entre em execu~ão em lSÇ)(J; as ma.· arlvartido pelo !Il esa. que aurimeira parte da 
tfll'i;ts eor. tjclas. lleste projecto e_stão Oj!ltid<\S ordem do dia está. C>got.tan, o orlvlor Clln· 

. .. _no_ ~Çgulaménto. d.e ... 1S1.4 __ e. ~s. JJov.:~s ... de;;en- clue pedintlo7 o. · l<ejeí~ao do a.rtigo,··pres\mldo-. 

. ce~ do ~r!o p~elimiu.m· gue :ainda ,nã~- foi'_ assi.?L: rilli. s~rviço ·à .J.>àtría, . (Jfuiw. ~e~ni, 
po:sto em C:>.~cuçuo . . .. . . . . .. . m.u •• o~em.) . . . .. . . · . .. 

. Pc: ~so,limi:a-s~ <). decln,t:'~ q-:e; dGjJOiS d~ : Vem a l\I~S:l •. e Üdii' npc>iaili~ e postl\ eOO:· 
Jerta::._ as .. ueees.sa:ria.S ruoalfie~çQes, .vota\'a juoctu.mente em cUscu.::·ão a .Se"'UÜite • ., 
COO.t!'ll. · este .Sy$tema-: de• ~star· rerol"::namlo o· • · · . •· : ·· ~~ ·. "' 

.~mJ_s_il)o cqnst:\n_temente .. e.inte!).~ne _se1~ n"7ecu-~ .:.. ::, .. , : ..... .... ·· . _, . ; ... .Eili_·e_· ~~.ut. . ~--··· .:~ •. ~. - -~.· :,~- •,~ ·: .. 
· tada Q; ieforma. a-nterior. 
·. ·. l~iu~u~t;i mais -pedl~do a. Jla.lnvra., e enc~~~ . , :Supprlmn-se o art. S> que. :mto1~i,s~: ::()i~· · 
· - nilla.,a:<!íscu~::to ·ao art:.- ·l• •· • •· . · •: ·· · · · ·: · 'mênc~.oi.lé leiúcis·iiem ·concurso'. -•• · ·· •··. · ' • ·. 

Enti:'a. em discnssiio O art. 2< . S. R.:. s~tn.-da$sessõe~. JS, !\e .. .;~tubro de 
·· · ·1395.;_ Bricio Filho.- J?aula :Ran1a.s,....;. Th!J· 

Q ~:z:. J3••.i.<;i<> l:<~ilho em p6u~s pit~ 1iut= Cav/Lrca-nti.,--'Bueno-dc· ~-ind1·ada. 
J~v.~s \'ü~ explíc:1:r. â. .. cama.t~ os motLvos que. Fica ·a- i.liséiis$ãi:r adiada peli:i: ilof.i:· 
o trotn:el'am :i· tribuna. · · . · · 

Si cão · ro...~ a neeessiJad~ d'i\ .clamar·con.:.. · · : ·· 
trn. uriu~ :merlidn que se ilp1•eseota· ]ll'Clihe de · · SFX~UNDA:PAR.TE ]),\ , ORDE~1DO.-'OIA - · 
amea.~.as, DitO Vir•i:.t á tribuna 1'-'l':L rllscordar. .· . .. . . , . 
d:~ opluião d:~.' illuátl':ldtl _Commi;;sii.O d<.! lus~ . F.' anoancla.<ia !1. tl isc.u:,'"Sfl() uo íc~ .!lo ·pal'f~ 
tmcç.:'io ~ub)i~,t - · :.. · .. · ··• . . .. . .. : cér;r~:<-174 .&; <le'l895, sohre a5 ··emendas do.• 

A süa 'jlresença·neste· de!):tte ê indi;penso.~ 0 t · d · a · · 
'vel porqiie foz. prirtS da Comrilissão delns• •. rça.mQO o .: a. _ece1ta.; 
tt'lH;Ç~O P.uliliíl:\ e teve ensejo de eitBI~D:>.I' ~l . · .. . .. .. . . -~ · . · · · . . . · . 

· sua. op_ini:'io em reta<}.'\o ~o :is;;nmj)tOilue. o.este · . o. Sr.. ~~~~lves J:t.a m os - .Sr .. : 
momento é veotila.cto. . . . . · prewteute, · .llllC:ICI · com certo· :waoüa!Jlent.o 

. .. ô honrado ),ilnistl'O do Interior-, solicitado ·esté ueb:Lte, pcr:q ue . SOIJ :0 priineiro ·a. reoo-
. vela dign~ CongNgar;il.o da Escola Potytechni~ n hecer; a necessidarle que úm :·a. __ Caril:it':l. d~ . 

. . Cíl, pr:ocurau ;o.:commissão e jllnto de!la- reíl il.Pl'essat· os -. trabidho \. r.IO$ orçamentos. . St, . 
ver :o neeesgídtu le dfl. adopçii.O de um .dos R e- p~rém; oelle tomo. parte, ? f<tço pela couvl~- • 
gula.mer;tos eli.iSte\,tes. · .. ·. . . · . .. çao que tenho da nece;;srd::tde <k .C!lmpr<C 

_ A commisSliO, depois de:ou'vil:--o a.ttentt~- um eleve r. inilludi,•e1, trat:tntlo . de inte_résse> 
· mente;··-formutou ·um pro,ie<lto concor:!anrlo do E:;t:\dO que·teoho n·hooro. tte· l'epre~ent.:)r;· 

: ····.:: com ~ _op:~osi~üo que a._ (t.!g'um; at'.tigos,<ta~íci o .<te Q~t1•os . Est:1clos limjtrtiphas;.sin~õ _t..'\moofll · 
.. . · · mesmo mmistro e como <L]lpend ice, &ulor1s6.11 uos JU tet·oss_es ,gcl'aes' ... \lOS , propt'IOS C!l<ltNS 
:· :; : .. : ... . ao. :go::v.eruo.,á. nomear etrectVvos, indanpeo~. consomwore~; :' -· :·. ' :. :: :. - ·. ::·,; ... :.:-;: ,, 
.·. ·,_·· .... ··· deotes' da·coneurso .. llO!; term<>s :do t'l.rt: 3!8 dO:· ·'Tcmlló, :;>ots~-.n~~itlad~ ile vi·( ' dlilCUtlr o 
;:i: L. ,;~;::,. ·.dectato.:;:A;.:.d 159, : a e· .. 3-:ile:atiibt;o'i:àe:.:.1892~'"<>s: . paré~ei' -da:. comn'iisS<1o;eo:ltl'il.'• .ri~einen(l:J;'apr~ 
?:-.~ ·:.~: , ~ l~ntés~sul!isiltiJt<5s:q\Je"'ila,ESéo1a;:~olit~hn~ca •-.;eiilíl(i!~ Jíelii l>imCiÜlii:nli~i:ifu'e p~t-':·arveJ:~~·: 
. • .. . . ': ·. ex~ree;rem / juter~o~~mente . o . ; mu~íli~e~i9. ' lia; ::r:el)r~e~t ~n t_êe. (!~ .o 1\tros{~ta.dos~·,e~t..'\]!el~~ .. 
,~ ·~:· ~/L":~.T~~:ae:;:1$~:~c;s , ~e:.l:l• ioter.ruW.0 a~g~:~n..a: ;c_eudo • p:it:<1.,oga~o - estra~gc!.ro ~iíé r~: :,im.t>Qr 
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SESSÃO ~fi{ 1& .1)1"; 01:1'.!,'1J:~:RO DE 18Q5 

ia~o :p::~.ro coUSJ!mo o hnposto de 15$ pot• ca.· gramm:., a commissli.o sobreoo.rre"'(l, de onus 
. ;;cea. • . . .. . . . elevaudo e:>se i:npcisto a .H50 réis" uot• 1\ilo-
. ,i. priceip<\I ra.z.;\o apreS(;tJUld.:t, peb COm- gl.'arnmn.~ isto 6, l()() ''i~ ma.is do quê se cólmt 
Jlli;sã.o de O•·çnmcnto eontra. a emeudt1. e qoe <.lctu~tl mente. 
1he se:.-l'iu de·J~.,se· par<i pedir.i si.l:i. rejeição · o SP.. Jcsi c,mLos_:_o imposto ~1te v. Ex. 
foi a impossibilidu.de d<.1s cbL->Ses pcbres. do p:·opõe é ,\ romll p~ra. 0 Di~tl:'1.cto Federu.l. 
Rio de Jaueiro e de outras cidades sopport;.\- (Apov;das e niiil a.poi.ac!J)s.) . .: • . .. . . . 

· rem na._süi i>ríncij);il.- alúiieiitaÇãO um. ·o~us 
d:ula.tuN:r.a da.quelle que ::~ bane<~.d<>. mmeU'<I. • O Sil. · JI.LCú\'Oo GlJ1\XABAP...\- Esse imJ1o:>lo 
protende impor u. esse .. gen~ro de pt•imel~J. ~o serve aos atra,·essa.dores. (1l1Joiadr>s .) 
uet.-essidade, 1ndispensn:vel pm·a. aquelle;; cu.Ja · O St~. Go!'\ç:Ar.vRs.RAiros-Pergunto: pÕile
vida se 1e01 tor).lado cada. ve;nno.is diilicil. de se acMdita.r qae se teaha C!IU vistn proteger 
wt sorte a. t~mer-se que s~ pretenda. asphy~ a elltSse .Pobre do Bra.zil onerando o xnrqae 
xinl' o pl'oletarío. r: :. . com um 1m posto que, como acabo de tl.emoos-
· .. v. E":· _Sr. presidente,_ e a -Camru.'ll. hão tr;\r, é <le 150 ~~ mais do qaa o o~tu(ll, Q.UI.Uldo 
de permtttn~ qoe eu dti.:vtde do ~!!lor dessa. _a carne de xarque pelo seu menor valor nu-. . 

· r::zão e .do amor ao pobre por parte. da. com- tritivo pr:ecisa ser consumida. em maior qm10" 
. mbsão. · • _ tidade do. qu~ n car:ne verde? E ~uando o · 
. Si o mo~.el d~ . Comoussao, eomootenclo a. Estado ilo J.Uo. G-rande. elo Sul, infelizrilente, . 
. emenda, tos;:~ o mtcresse dus clo.:!Scs pobt:es em con~equeocÍI\ .da luct.'1.. civil por que p::IS-
. do ncsso 'P?'7.· eU<'- . por ,<:_erto .não oner;ma, sou, esm cmcondrções d~ não~-pod~dornecer · 
··· cotn ·um·· tmposto.ue-··l;JO· -réJS · por ·lúlo o ·oxarque em·quantidtidesutnciente,-nãO t'eh1- · , 

p:inci p:~l a;limento da:s :nossas d:i::ses ?Jenos !nesmo :-rac\o plr:1. o seu consümo e: ilecessitn... .··· 
faíoreCLd(l.s, que é <1. ~rne secca, · quns1 ~oda 1mport!tl- o clo estroogeiro par·!l :c:ll:oueal-o 0 · 

: impor t ada deis mercádo;<platioos. ·. .. · · S!l.l!!a-o ?· "' · · · · ·· · · ·· · .: .. · ·' . 
· ·· Seria um:1. falt ri. dccohereüciapor parte da. · "· · · ·;: .: .- · _ . .. : ;:- ·. ·· · -. . .. · .. , ...::·d· . . ·, - ~ ·:- . ·. :·· -,.... . ~. . .. . .. ;. . . - o Sn.. JOSE . c.mLO;:, - Enti(Q o RIO Gr<tndc .. ' . ~' 

.~~~~~~O:-~~~iâ:~-~~\2~~J.:tti~~/~;~~~ ~~:O,.~J~~~~PJ?~t:a~ k~~ªo,_pá~~ ~afq'!e4~\.!, :·:·;·~ -~ .. ,~~.;~ ~ 
oousidei:" ... ,velmeow o proclucto qoe constitue O Sn. Go~çALYEs R.\.)1os "'"' Os Srs. depu-

: ~:.:.b~~ ~P~~Lj:;>iJ:UP~f..~~!~ .Jl1\l.'ll. ·• a .\!.).l~ .. a1.ti!O.ell~ !;~~. pelo .. H.!~, 9t'à.n.de .
1
f!.u!l ._r~~p~ndu.Iilft. a 

"'1.1~~\0;-- hvr(l.l,l.ífo .... ~.e- ·.l)m,: · ~ueno ··· m{IOSto · v . .. c."t:., .POIS es.ou earto r e·q!le:.TJI"J.O·cou r·· 
· tlquelle d~ que nem· sempre r.~ uzo. · m:tr a. mmll:t a..~erc:\o ; ·· 
.: , i\. q1.1~ s.e.reduz. com:eir~Ito ; o imposto lem· .'O•S.R; JosE' CiRL6s- o gado~ qite vQm do 

ll..ado pzla. bauendn. ill lllCira P!lrn.]lrvte,eer :;,. Rio ·Gr:indc ê o ..tas frooteir.I.S das est<;n.::i:is 
· iudustri:J. p:lStor.il em diversos Est!ldos ~:A um ouc tllli c:.:istem. · · ' ' • 
· . imposto iusig-llHicaote~ quCl níio >em sollre- · : · · · · ·. · . · ·· ·, ·· , ·· · : · . 
· carr()gar . consideravelmente o consu~o d:t · O SR. ~?!>i~Ar;;:m }""~:os "'"' _P~ç?· licença <:-

. c:u~ne .. vêrde . . cooi.O•Prqcar,t faze~: a~-oth.tar .. a G11:ma~-a. par~ ,ex!X)~ ::IS; coud•c~c~ e~. que c : ..... 
Commis:;ãode Orç;\rueoto. · .· . . · fe1t.1 •\ inc:n:.t~'l. pt\Slpt•Jl ~e ,M1m1~, afim de · 
.. · ~a -.e1·dndc, $r. P.~irJeute. si cons1derar-:- P?dcrero o, Srs_. · deputa~osJolgar e~tailJ1lte-... 
. mos o peso mêdiode Càda rez pl\l.tiDn em J;:tlos na com eouh.ec tm_ento dG c~usa. .. .. . . 
e o1J:idi;riios a quaatía. tla.tax~t IJropo>la pelo A. iodu;;tria :vastoril conipreh~ndé ... doils . 
numero :d~ ~.kiliis, serà.lusi~nlfic;lnte <l .im· partes : um:1. da._produ'cçâó:.e:criaçií.o.do ~ado ;. ·.: .. ;: .. 
)IOSto len1brado, coolo Jaeilruêilfu se põcle ve-:- prop1·iairiente mineiro e outra. a da .lnvernada 

.. ti!lcar p~lo. ot\lcnlp. :.Foi clG · 15$ a. t:1xa p_ro- do. produzido JOra do .. tet•t•llorío do Estado. 
jlOSt.'l. ·por cabeç:~, üe gado importado ; or·u.. Só parte das ex t~nsas zonas do past.'\~eo~ na~ · 

. •l[\•ii.lii:lrJo-se esta · qüa.nt[a De1o DÓ.IllerO . de t u'r.tes e :Lrtítici:\i$ G entregi1e 11 pi·ouucçãi;; e ·: ;;, 
kilos' (itie '(léve "Pesmi o bÕi Jo ' Rio d:i Prata'; .creiiÇão do gado·:minéii'o; ~ ' !!!' eU e eorisurnh\ó 
teremos 50 . réis j;ior l).ilograrom*; poi' ser de 110 Estado, gr-,imlci poi~Q empregud:i. rio trn.,- .: 

.·301) k.Uos .;~;:média. do peso d'-\ rez vlatina; c:1l· · ·lKtlbo agricola. e as sobras e:cpq:rtadas po.ro ·os : 
. ~Qlo_ ~te qo~ .• po~so gârantir à. V. • . Er., .não cen~os cot~Sltmidores; priaci[>:Llmetl~e para a · · 
. e exn."erado. . .... · . . .. ·. . Capital .Fd<leral e 1Jaro. ~capttal de ::> •. Baolo, 
· Comp(l.re a,.,"'ril. ·"'t·. Ex. a exiguidaJ!e desta sobras que são. pequena.s em re1a.ç-:ío. ao coo-:- . 
:t:\.xa, 'repellida pela íllush'adu. C»rilmJSsií.o do· sumo. - · · · ··· · · : , - · · .. · · · , ~.: · .. 
Ol·ç:unent~ como _UOl>'eX;\rue: p.~a. ós despro-' .: E~ ilst..'l< propriame~~e .. :qnda!}trià:<l~.:eriaçã.o, .. . 

. : : t~tlOS. di:C for.tu(lti: · coi!la· que' cll_ll. ~r<?'~õe Ill.incir!l..~ iYl•lS ~;:iste' ~~ou~~ P,lii'ti.l; güe'iriter~ . . . : 
.. jlCI_!'a.a ~~e .de ;car,que·ºe . Pt:O!~m~n,t.l:l. _ f?~_:-. . e~!p maJ.S. :i~ -J!.!l~~:.CP~\1J.YI.1~9~~:d9~\~ Q.~ .::. :: ~:. 

~ · ;Tt~f;;~.~l&e~ t~.! · ·o·::~:t;qhe;· _ ~ii:~:;~ ~i;. iumcin to ~~~1~~;,~1-~i.; ~·~~:>fts~ã~6s!IÍ~~t~r.~e1 z~;fii;.:.A\;~ 
} rincr ·ar clá' ~~·ss6' >o'brõ iló. Bt';l.Zit~:~lc;;: o e: nll.\1 . o. outtos;•·':oomo . Go ;:n:;,~. · 11fàtt6' Grosso;: ·:· .·· . 

: *~,~~~~~~~;~~~~'J<!l~~~tt ;~~~i4~~~~1)~~~~1&t~*i:)- z' 
... -. ·.:: · · .=~;:. . .. ·:·,':·· .. : . . ·.··. ... . . . . . · ~ . ·; ... -·· ·~ :· . .. :: !, ~:. t-:·:7 
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. - -- . ANI'UES DA_ 0.4..:1\L<lÍÚ. -
.. · · . : . · ·-· 

--~~~--~~--~----~----------~~~--~--~~~------- -- ~ 
- i~~-~r~_ ~dor l~ineiro~- - 1~\Jc-ido ·~os pastos. rlei;:·-~: ~lad~. sit;_ão 11m pro~l~eto mincit·o. mesm~ por~ -

c:\ns". eog:ord~1 e del)OlS de gor:do e tr:\llspor-' que t1emot·a-se loDgo tempo !lo seu ~m·rítodo. · 
· tado par;;. os mercados consumHlores. . _ · Enestns condiçõe;o.; como \\istingt.ir o fisco 

O SR Jos1:: c"~RLOs_::_Eile che"'a. imtitc-- ,•or- un cobmaç;L do impo~ to, IJUe é um _direita 
llu·iqui! .. · . . _Y _ · " g·eral·dos l<::;l.adús, ogarlojá t:xado JlOr Goyaz 

0 " " _ ._ ., ~ P. v ·-C,- , :. . -t cl? 911c n~o foi, por ter D;\SC1do l!m Minas 'J . ~:~)J~l'~·;L' E:; . ~;\'os . . !~e" ar~,\ ~u~ ~ _ ? e!ll :un~a. qnc pnga.r mt ~sl1':1dn, de ferro 
-~leu o~ ~~UJ,LO :e de1~101 ~-.se e,u .11m a~ e Vle>se 0 ll·ele de ?:;900 ; pag-o. um lln~o.sto po Tire- -
~em' dt:SC,\U?O u~ Pl~Ul:~-. ,.- - - ' ·- SC!Ur~de 2.<;;, c 0\1tro O(l. !IIUUlClpoÜ11:lnde . \\c 

Ota, no e<'so t.c .u<~o ~~~ protc,Hla ~ md.ts ·1~ • Inlpot·ta.nuo todo· os onu· >m 18S7-o. 
tl·ia pastoriL de :i\ltnus, :J.ão podendo o g::~.do - ' - . "' _ ,_ •" • ' 
mioeiro competir uos mercados do mo de .o SR . ~l.r.CINP() Gu"\:-lAf3A.RA:-0 erro pro
Janeiro P. de S. PMlo, coin o estrt~U!ieíro. \' e?l de qu~ o gad_o m!ne!rc, nao sendo pro
per';;unto : o que ê de suppot• que aconteçt~ ~ . prtamente miustrta mmetr-a, m~ sendo P!'O" 
Natura.lmente o cri:Jdor ruin~íro tra.tar.i. sô- dueto de outros Estados, onJe J;t -paga. li!t· 
meu te de prcduzir~"ln• as uecessid:ldes loca.es posto de exporta~.:io, _Mlmts novamente colll:n . 
e de todo t1.bu.ndona~:a a. .tndustrh1. da engorda- ~~1po~to ll~ expor~açu.o; · 

. --·dõ garlo,·porque nioguem·irâ. cprilprar -~ado O SJ>. , GoNçALVEsR.A.:v:os-Aincta que-asaim. 
. nos Esto.dos :visin11os, engordu.l-o pn.r·a >en- seja, o imposto de_ i\-linas é de·1:;;s20 reis, que 

del-o c01n ]H:ejuiz.o O\l não o.~haJ.· compl':l.dor- no totâ.l ue 18-Si70, iwporla•em· muito pouco. 
(.4.po!ados.) · · --·· · · O g-~tdo e;;trangeiro entra. livre de im~to 

. _ Pare?e:..me ist? uatllr.;:ti; . 1?~--sorte !llfG : a _de cxpedientt:,-e no ca.so-_de_]Xtssar-_-g . i~posto~ 
, -- ---- -mclru,'trt~:--pastorll -vae , í!ca_r -çompletameute pl'oporto pelt~. bu.ncnc1ú. miaeu':l. tC:!r<l. de· pagar. 
' · · . anuiquilada, · jirlucipalnl.eute• -.ein Pilmhy .e i$. de ext1edielite e mais ' 158- de impo5to. tle 

Goynz, com. gr:lvissimos e i~remed_iav~!s p1:e: importa~·1o, o que [lrefl•z a qu;~oti:1ue 22$1l90_.-' :~ 
·juizos pari\ -P.lle5, por ::-er .. derontes de_r1que:,.a ·-. Or·,:, .em que consiste em restuno 'a..·. _prota, ·. 

·.< e dcreuda. _.desscs EstMlos;c : Ct•eio ·que n~sta. cçii.ó a· M.íó.:is ·~- ·. ··· ··· _ · · ~ .· · -- ··._ ·- · 
. Ulaterh estouad_vog_alldt? ~~i;; : OS o!/!1el'~~~~S . : :~a- eoor·me. di1~erenç:.a de 3$que VM' p:tglit•c 
7 '' de Go-yaz e de P1autiy; do· qu_e . 9~- de Mtn<1~: . a··!Jlmsa·rez pl<:i.tma. ~ .. . .. - . . · -

.. -o sa~ Jo~t c,i.P.i~o;;-E de~rei~\ndo .. a. fome_ . o SR.. Ronou>1foABaEu...::.Pe(lililOs-sómeÜté · 
__ :par11,_a. C•tpitalXede!':iL .. ;~::~; '- · ' .. ·· ·· - · ••·êqt.iiparO:ç:.\o ·do' gado e:stri\Dgeiro ·ao ·:·grido · 

O Si~. Go);<:Al.Y:l::S -R.\"ros-0 : criado~ mi~ :n;~eional~ - ·. · . · . . ·. _. - : c: • · · . - . · _ 

neiro v;\olimit<Ka-suàlndnstrh·.á--producç{to : · O S1t. - .-l.ú:!Nrió ·Gu.~'l',\BAIU- Em to_uo o 
requerid~vpara as necessidades locàes. B:st<t ca~o, qut1 udo tivemos fome não foi de l\-rinas, . 
se1•,i. r,\talmeute ;1; cousequencia.· _da rejei<;;ão llli\~ _do Rio ~ht P;tl.ta._que ~os veiu a. C:l-tue. 
d~ erneoda;·por que e impossivel _ ll-concllt'reo- o·SR. Rm~rw DE AL)OÚOA- E no caso de 
c1:1. de grut? das duas procede.ucJas, nr.clon:•l. qua!que1· couflicto do R.lo d~ Pratt1. com ·ou
e_ es~ra.nge1ra, 'l_ttanu? um-.che~-a llO DlC~\dO tro poiéocitL.-elle nos· lJOd.eii~ valee ? ; -
do Puo de _J:tue1r0, livre qua.st· ·de qn:Liquer -· · - - -
onus e- o _ l)tltro .. é sobl'ec-.m·ego.do~ de des- 0 .. SK. Go":'ç,\LYES RA~Ios-Pos:;o garantir 

.'pe1.as: _ _ _ -_ ._ ,. ú.-- Co.mar;\ que, .. Si contiriua:r o :regime.n t\c-

- __ .. · • • c _ A Canw.ra :niio eouhece .'o onus -que pesa ceito -P~b commissiio, ?e isenta~: o g-ado e>· 
·sobt•e o gado mineiro 111;1-e-tem -de ser abatido --tra~getro de qnalqu~r 1mpost_9. quer_ de e~
n.qui no Di~tricto F'eaera.l ... Pet:.o. licença aos pedt~r.~, qner de lllll)Ort:lç;ao, ;\ :mtustm, 
_Sr:;. depuutdos pal':l prestar_às seg-uintes in::_ ;P•!~torJI desappar0cera e!~L i\lt!l ~ts asslm ço:no 
fbrti:laçtle~ : -- - · · . _ em ot?t•'OS Est.1.tlos .. Eu n no cre1o .que: es,-:.11. m-

O primeiro imposto nü~ prt"a 0 gado que dustt'lt1. l)OSSa per~isti~ ; di~ordõ\uJ.o nest9_ 
· ·• te01de ser consumido âqui é o io1põsto de ex-. ponto da CO:J?nnssiio, que acha. que ~Htl ~ 

-' . portacã.o n•• P arahyba, no Estar.l.:o de .... Goyaz; de~eu_yotvera por.encon trar o.produc.tot -tnl· -
':;< , ' de 5~ -por caher;;t, írn posto .. qRe ·coristi tu e rriti.is u~tro um bom p_reçcq_lar~ -~ gado,. o.. que t~.9-- ; 

.de -metade ch1. reud<J. dnquellc.Estado. (.Apoia' r_a ?_ desellv~l~u:neoto da J~clustt'l<\ . ·. . ... ·, __ 
dos. ) -. · . .. _ . · ·· .. . . . · _ ,: Naose do.ro.Jsto, Sr : pri!s~ueute ; porque o_-

. Mintts cobl'O. oiurrostQ _de .P.::tporta<;\10, a _produc_tor neste-cu.~o :>() - .ter<~ - a- f>r<?Cura uo--
'- razão ,de 1$-SiW }!01;-cabeça •. . _' -- -- ~ _ , llle_rco__d~ j(IC<'ll, e . ll<I.O Jtl.l'lJ. --él.')ndusiJ.•Jtt na. e J17· 

-----•-- . - _ :. _ . ._- _ --- - ;. -.::_ . :__ _-,, _ - go1:~ae -~1as l::rv;erntulas~ que · ~ _-aqlleil:l. _que 
__ _ _, -0 SR •. SEl:.zED~-LLo CORREA ~~f,\::.__:. un~~to_ ma1s_~e_llf,'«_ :<~()~CQUi;Umo_ doc·R.1oclc .. J<\nen·o c _ 

__ ~bre_ o_~ú9,Vl!Jdo de: g 9yaz ··~St.;é, -p--m · outroscentt·os.-consumidores. -- , _ ~ -.~--
-;: ~-cons!ttu~-~~na_· ·:_ .': _ ·-:-.\_---.:: ~~-~- _- - ~-- ~<- _ Mas.~sr~_. _Q_l:~!4'!!Jte,_nito"'é_;:_~"'o . _ iritoresSc:~ 
:::E.. :.~;: ·-:-0--SR..-Go~Ç:U.'VES:R.·.\)~Os;:;,.Não-:,s~nllOl';7ll'ã.Q~ ~üa'-iodustl·it\: ]):,<StO!.'ÍI oc- ;Mina.s -·q,,c-éú~-!lüvo-: . 
>, " --'e ioeónsti{liciollii.L'O gadojj,'i.lq'uíl'idÓ'·ae GOV-\1; go neste:·momento, ~ Í..'l.lllbem·o interesse' ... tios
:,_ _- :; _,' ~_:jf\ ta..~ .. ~~ o V_:).e_ 4~Se~~YÇI ~~l::':s,e ; -e. :.eng-ordi~l:- -~tà~lÓ~ froJ:!t~il-eoS;'" e' :: o:>' Jo.t~re§sàs' ·p_eriúü:: :; 
.:. _' · se nos ~mpos de_.:M.u1as ; .-:19l')l::t7se · l?ropnt~ nP;nles dt\. Capital Federal. --:- .. - · -
; r·;-.. _ _ :, w .~; - · - ~ - - . - . .. , • .. • - ~.1 _ .· • ;.,. ·=-,_' . · -.. ·, 

_, ,;.-:.: : . .. . · .. . 
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o Sr.. Jos}: CARIA~-Nuo ;:c-poiado. 
o St~. Rmt·:mo·DE ALlLF'.rD_\ ~V. Ex·. cspare 

a Je!nOn'ltm·jãO. · 
o Srt; Go:-;.:;,\LvF.s :::,A~Ios.::..sr. Jll'esíden te; 

n, ptiweil'rl coasequell::i<_t a. d~~l'-:3e e o mono
potlo do cstl'a l!gciro;.Jeote rll•3r'cado. 

(1 ~r... RonCir.PHo A~P.EU - · !\fonopolio que· 
~ând;t UilO <li i.::'O~'Citou á [>OOL'OZ!l. 

U~r St·t. DEÍ>t:T.\D·~-~ras esse monopolio 
aind~· não r~p]lareeen. 

O Stt . RoDO L? H() Ar.n.:eu-Está demoustt""<\do 
oe_h1 oséillt\ç:ão do prEçO rla cot·ue entre CJUa
.iroceHlos e oitocentos rlils, p\\gando o consu-
IIlitlor sempr~ ~00 .~eü;. . . . 
o ·sR. Go~ç,\Í;n:s R.Auos- Sr , tir~sideute, 

eu de:~ltLrei ti. C;.unar·á .e de n Jguinv. ~o r to te
nho demoQstmdo, que :1 indu~tri<t postoril 
minei:·" . de~~\J)p.:lrecení. .dadas estas drcum-
stanc!as. _.. . . ..... -· · . .... .. . . .. ...... . .. .. .... .. 

ü'SR; RoOOLPHO AJ:P. F.ü- E' um imposto 
protc-ctor de uma: ·!ndustrb natoro.l do paiz •. 
Sl:\ industria p:tstot·il DÜ.O ueve ser prote2'idtt .. 
nüo sei quv.l deva :;;;r·- · 

O Sn. SJlrt~EnELT.O Cor~RI::A-l\Ias n ão sei 
~i Ul!l imposto tão·.pe9uello ~1óde ~r um:;. p1·o-· 
t·~C~'<!O &~1va.dora ua; Hlt.i.n:>tr,t~ . · · 

o SR •. ~DOLl•f!O Am:tE.c- Si nio e lH'<.'· 
toctor. e ammador .. 

O S~t .. GoxçA t. \'F.S RA~W~ - 8r. )lresi
?ente, por e:;~es. !_lerigos que ante vejo uo 
wteresse da C<.tplt<tl l7eúeml, e de out ros 
centros C?U~m:li~ore~ de · C!l.J·ne verde, e qne 
me pemuttt VII' a. tnbun:t d:\.1' esses escia.te
c:imento á CUilllll'<\ e combater o · parece!; dn 
coii:mlls5<1o, -cujo r elator· .serupre admiro pelos 
seus.taleotos, \>eln sua .ülustl.';\~\o . e compe
tencia . sobre rJ U.<tlqtier a.ssU:ru pto entregue ;tO 
estudo do 3eu esclttl'ecido e;;pirito . 

O St~. SERZEDELLO CoP.RJ::~\ - Pôde estar 
certo ue q ue. tl Ve ::rrã:m[~ : }28Zi'Ú' de. Diili iX:idei; 
concordar com V . . E~. . . . .. · . -· .. --':E pergunte, a' quem ftearú. -entregue o mer

-. ci1.~o (ic carues vei·de;;-~ 1\0. esti-ti.ngei::o iu 
._qu~r:ooa7ek,ente. ·l: qu~ correctivc. poderá . O SR. Go::-ç,\l.vv.s ··R·Az.ms.~ ~vo deel!n>nr 
ter ~tC~lpitn l Fed~·al, que co·:rectivo pod.:r!ta a .Ca.mr~1·a que, tratando ... desta que:;tão, .. não 
ter octi:os cer:tros- COllSUmic.lc-res, qmDd9 os sou ?-mcarncn~ levado pelos in tel·esses eco-

: e;;.tmngeiros~tiv.etem o rnono'[lo!io .. da . . carne .now:cos de __ M.Jtl3S ~ repre~enta tambem os.1n-... 
vel'de, que co:•rectiy_o_ te1u p:!.l'a impedit· IJ.llP. t~res:;es t.le out~·os Estados. e:. _acredito mesmo .. · 
seja. :•\lgJ!!_ijn:ado d<:õi}t-oporcio_n;;.l!Jlellte o .~ep~~sentm· os mt~r~.sses d~ .todo o J)<\iz • . ~on 

, preç~r d" C.lt~e . ~ t:Aueditam O?.· nobr~.. de- _m5pu:~udQ :P.~.!~ <:SPU:rtp ,c_larl v1den t~ de i'>flons, 
puw!los qu~ elle.;; · J0>1ntcrJo sem]>~·o esses p.;lo seu espn·tto. moderado e concili::clor, 
'preço;; 'I ! Nãn ; senhores do comm•;1·eio ,h ~wto que toe acho a.utot'i:; .. '\do,. pe.los .meus. 
e;,u·ne \'ert!e, hito de l~üúlmente ::..ug'rüe:Ut.n· o li h1st: .. es col le~as de:! baoca~a. . ~ .:ngnatario3 a a:· 
pre~,:~). comoaugmeotr. t·am os mineiro~ qllaodo eme?da, :1 rleclarar e pedt~· a CMlill~\ qtlC 

·.ti,·er;lm .. o mo•lopolio . . (Afxt<"t~ .~ 'tJlDi(W.os.) I <U:ee~t·J :~ e!nond~ 1?_art\ _ s~rvtr .de ,base .. regi- ... . 
1Ia' não e <>ó esse o ""l'Í"'O Ih um outJ·o juleu~tl ;.t dt~1tUutç<te do Hnposto em :~,. uis-

. , ' . .r: o • ' . 1 CllSS<tO . {J!ut!O IJc-m, .)-
que me parec<: mutto m:us gt~\ve, nHuto mais i _ . · . . . 
~ri?. e e o dP. ~me"fr~!lci~ de _unm !utn eJHro · 0 -~J.•. J?.lut o da Ro~ba-S ·-·. 
o;; l:Aado:. ph1tmos-1a m~o thgo c•mmo~co- 'd , .... , ...._ . r . pJe
m:~s ent re si Oll com ot.:.ll'OS Estados úa. Ame· SI ent"', a~\c.-o ~ne tenho . ~,,/!!O.lOr mag.u:~ 
ric:J.. Sendo Alie o uui~o centl'o .!ornecmlor· 'le em combu.t•·r '"- r,.nenrltt :_~s,l:::nada. :pe lo~ tl.:- -· 
~tJ· • , l • 1 fl · 1 , • , -. • •1 lllttitres t·~ p::-esent;mtes <ln. generoso, llfJOttS 
~· nc "er' c. c:;~ o c caso < e n:n.t ütl<t, OlH ~ Cet"\es nesh C·' ·u·•r~ con·in·u~nclo · " ~ · 
o· c"'ntro· con-ulnl-(lol·cs t' ~-o s~ ~ '·· ~t ......... ?. ' • ' "' •· ~, ~o " a crc,tç"'o 

"' ç "' " . ...,t " " "''- ~"'"' .. ' tte um imposto de 15$, .soiJr<:: ea.dti -- ·ca.beç.'\ lle 
· OS1c Sr:tt?:EDRLJ.O Cotuu;;~\-Nesse· C3..50 o g:\do· i mpot:t;;do d, , ·estr;In::reit'O. Li.n~m-me · 

me:;m" at·;;ul~teuto · pt·<<vnlecer;i.. em r.;lação it :ws dignos déput:u!ó;; auto&.~ dess:t: ~mentia · 
f:muh,~, M~ c.:re;tes·, etc. . ·, . · - - as mui;; vi-ças :;ympn.thi<IS e os mésmos·· 

O S1~, GON'GALYES ú .. m<is _ . Nüo hu. t a l ; idea~s, mas quando os int~res~e~.se chOca.}ll_ ê" 
1ws;;e Ga.so . tecilllUOS a !i:urop;.to- ter·J:.ünos ·a p~·ecr:s~ que cadtt qunl _ de~na .. :v sua · pOiilÇU.O .... ' 
AustraU;1, centros productorcs como -~ rio d;t eu define-a ~om. a. m;uor _lra.uquez;\ . Comlx:.-
Pl::\tU; I}U~ poueri<\l:U fornecer esse\l get\eros t.~~do :""c 1mposto. qu? Se) pt·opüe, cumpro · . . 
de pmneu·a nece;:s1dade. , · .· ·. . ~t.,oro&\mente _o meu _de!er ~ obedeço aos. , • , 
-

0 
~ S · ... ~ ·· _ · ·· -·- · · ... -Impulsos -da ramlla couscu!ncta. · _porquanto . 

( u ~R.. :ER.~_E~~~q ~OR~E~-~!~s, V· Ex :: se .e !I e yi_sa.. :1. aninlaÇ<'t<? ·Ja ipdu~_trht., p<üitoril_.: ... .. · .. J e utnrm~u ~~~ .esse . 1 ~1posto. ,tl.lO . Jl~(}UérlO. do Estado de Minas, attàe<1, direct:.unente· :os • ' · 
. cN!~~~ ~l~ -~· ~·~ts ])0~ .}tlo .~l~ .~.a.~ne, !:<l:<l ~~e. ,intéJ'2SSes:::~lt:ies. do R~i): ~i:~~de.,do SuJ; :,que:. .. _ 
· . .. · .,.t_t a . e~s_<ts cou~tU-ões . n,nae~ . "' . . . . , ~n.z. depe~clerda so:\ r_e.1e1~M; .po~so ainrmal 'Oi'• ::. .. .. 
~: : O: ~tt :,~GOliÇ.\:L'V~'-:)l,A~!PS ~ :J>e!'1<>? ;, .estn~. _<U):~~~ç~~o; ~!:1 s.~u:~~ · prín(:lp_nes).nclq§~t;i_e~;,oií9 :.·:.:,;::,<! .. 
::b!'lect; como· p1·t:!mt~a:~:qne ;, ·bâttstrt<~': 1Kts to- hn·mmto:_mild::t, "t<t.Ypros.peras ·e ti.oresccutesi-"';':•- •:-,_ 
· ~II_-~le~ttiparec\!riil, fie;1 ntlo~ conio: iicurà,. ctn (4ji<~•·t~-da. bancaclâ mi)teira . .):_ :- · •""'·:···>: ·_ -·'· ,;:.: 
<{l~Jgn.lh!ad_~: de · ~9ri.<liÇt;.is' coõi it _' industdti. '.·: Nãó :~;:ex:~\cto; ~o~1õ~:illirm;\·. cf:.ri(>.bre~'4epn::._:~ 
. ,e5tl·~wgemt·. · ' . ~ · - · · ... t:tdo lJor Mm=~s·, que o 'Rio ~.Gl't~U(lé -pl·etendê-.--_-:-

., . ... ... . 
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:. ~n\~,~elj.te iár'~n~~~·,o ~\d~ ~~.;~i-~(~:i~·\~~\ ~l u;tl'i~ ;~~··i;,"!:~~~·': tt_ m:;i~r p:trt.B ·aó ~MG 
!J!U.tos ól:t;, couvet~,\Utlo com~- F.x .• etJ rJ1- !lll(t<>l' l:tdo (t.;).l{.e!Jo~l:c<\ OrJC!H"l do U1•u~uQ.y 
zl,;-Jhe q_ue ·se ?.fnl~S tt:m . cxtl'acr-JitJ:t.r!;t · ~ e~:·~ necesskhvie, veritic::ula com re!~0t<io i 
:~.ln:uct.-.n~ll\ tle go.uo. .. · · ín~nstrh1 f;1l.>ril <lu xllrqnc, ninnifestoq_,.. 
.. O. ~R.'.·\ LCL'\llv C.üA:í/illARA- Niio tcrn ta!.. tlttilt(Gal ;J. J•espeíto. do cc·nsumo ·oiiario ·õ01 

0 S · m nt:lt!.,Ut'OS ~OS c.:!Ull'QS pupn!OSOS. ue ~Ul'"u 
·R. · PINTo O.\ R.XITA. · · export;\SY.l·O que. ::L!! meswo Jl(lra. o -allastecimento d~1 para o Rio·Gr:\nde ''" Sd, IJGC .e nm expleo- Cid~.,Je~. o Rie>_G1·nn~e tem··tido necessidade~. 

diQo consumitlor. (fl·éc-:tm-se ap<1·1·tú entre ,.,_ "' 
l•ar.~da. Mineira e O$ Õl'S . .lo~fi fut·to~ e .1t- ~~~l·re~ !~ impot·taç-l<> •. e; o qu<: é m;\ ÍS ci\IEI. 
cil!do Cw:mnl!(wa. :nu n, : 1 tmporta·;·i\,l do · sên pt·oprio gado 'l.illl 

f,~! tt';lrtSfet•ido p~l':\ ~:~ltuici:.•s (\~ [~GpubliCJ, 
Rogo a VY. · E8.-c .. u flne:r.n de m~ c;;cn e,,. "'~mhre .. · pe : ~, crmlmos\ conni'l'~nct:t d;ts au

l'em pot' al;tnn.s momontos ; eo sere1 bt·eye, torirlltd!ls or-ient:tcs •lt' f'r(.l tlteit':\ e' sob a ~xelu
mas t~~~~o ~e-~.nvol•er-mc !10 di:tlogo t~v:do ~ivn. respons:\bili!:ude d::IS . itrrons revolucio. 

.. pot· YV . Er.:x .. verme- l1e1 forç;tdo :1. 1m por- ·narias. (3!uito bem.) · · ' · ·. 
tllual-o:> llJ~!:l do QUe de;;ejq. (~Vr.<o 11pciados.) M dlfficuldades ~om que o Rio Gt:~ndEd~a 
. . · Ni~"'~G!fl·~lgQol'l\. sr, p1·csi<leotc, !}Ue o'Rio loeuvJo e~.l C<??~~q\]enciu. ''!1. ;;ucrm .civ!f. •. le11 
Granife do sur :1CQOO de lithír de i:m · neriodo :.tfi'•:Ct:HJO 11?:1 1'> d t ~'~\llleute. G (.-óm m:us da
tristüsimo . ele· 1'1\laS QU<: tu"t<' ensa

1
rl •r!leO·· rCl!~ ~e !.e!ll m:mtfe:;tlHlO · ll!l.~ inrlu;;trüis, f.t. 

tan~m <1quelle uberrimo c zl~ri~ t~rn'io bril do xnJ'I}tl6 .. e dn·.creJç;i.o elo gado. 
. . _ .. ~;~ileiro: sncliilclluóQ. qntl~i ioteimlll.;nLe n . Pclot..,s·n~e pon~ é un:i éxe_rn plo. fri~l: 
.:_ .: .. .. . :-~l1t~_i!c~~~tria.'d.e. eN.:~s;lo. Creio _pc)(õer t'-1lil:.~ .. e oon~i!:et o, ... .. . - ·· ... ._ ... -··.· . : .. ··.--.-
:· · , . . ·: .=·mar· .:.sr .. p1·esiáeote, · ~~:e J esde Jt'"'!E'Il'itt:i :\tti - :Alem ~-~ .,a.J .a. d!! :mate!'!:l ·pr.J ma w~hs~D· 

~-.. "- .... ~·ur~lgnnyt\nn ~ :em )HIÚ\ Mn:t. L"'.h·e';:de"30Te- co;;n·el.-te.ve .~ e_-:_futar-.com-.'\ rnl t_:l." de'"br.u;ns· 
·. 'gU(IS. pm'll ... _o .itlte!'ÍOJ', ·uã.o existe .!meiO de ·trnbl.tllllttlores W T([)l!Ut . r.e~·o1u9a.~ •. :l.fi ru d' 

_c;·i:u;:iio: . J-!'f~o apoic~tlo rJ.o S'r.. Rivacl<Jv!c: forma~ ·.'? ... s~.u:(an~~S<I ~:r.e·rc~!O ltue;l:la!(o1'> 1\ll 
. Cotr.êcr .) · • ·. . :. ··· -. , . · bus_cat; ~s sa.hute:ro:> _;~o Prata. <l' re.b~l~!ho 

__ . · ·. · · · . · · . · . . ria~ sociedades frontell'J\:.:l.S . parll, .hurct~.l·o ;o.· 
. - , · ~:'7·~· Q.-~n:.~c_:s.st.\ ;x-o_.Do<?i-'scr:~r;,;::-::r.:~ ;•Qr,~r •"·· br·c ·os•:i:io·:"it·•iildcü~~cs que '.deteiidii:i:iii'·n ltO:. 
. .. . zer que e~•á quo .. ;:l dcspoYo~·.dn,.. · · . . · '{'llbtio:L · ·: ·. · · · . : . . 
...... :::. :: p; §~ . .. :~Il\1:9·· ~-~ .. R~cii.\:7-: E::Mta:rpe~tc·- :: . Qu:l!l~9 ·' ~s tta)jalhad.o,res ., J)_n:ciçu.!i'<!s.hudi 

·..,:·: · .~: .... :.: .. :·~·~ ~o· J.?leu:no!,~ra c·one~"'a.~{qne·'mc · Iióhrii. · ·c0n1 a .. se · dc<hec'lni:.· n~s .. 11l iSte~es":de~:t. tndnsh·ia.,: 
.- ~:toifest:tçüo .. rJ:i suu tlisc.~l·d:.LiJcin, ·s~~i.le que: ::qucll.e muuicipio .teYe : riecc~sidade .r.le coo

pelo n1er1o;; :1tê Snnt 'Aon:J. o. dF.Spo\·ocunento· v_ertei-'OS .·(l:rf· soid:~dos pt~.ra· salvacUó· ·das 
e. co~npl~!o e_quo_do.bi it J.irugnar?-na a. Jli"O- in~!itu~c~s- . . · . 

. _:sp~r!da.ae nao e comvara.n:l Siqne,r: c.om F. a CI'ISe. •itte ;:~ ra.veloa ~sust:v.!.o'r'a-, :L."-. 
... . . · ~aqnelln ·. :qué" ,ri:t:lte5 - rm~dctêi·i§ã:+:t · :~. . éani.:: ·sust:~dor;.\ se resel:\ cinda. p~m o fútúro-~ 

. p."tnha do n~ ,E;:t;tdo. Ba~tar.:~ rccori!ar-I!Jc nomioo. do. nloll\ t::~t<;d?_, t_.>'Jrquo ~• r1·onteir-d 
que no nHm)ç•p•o _d<! .Cmgu~rra:;u. ~. est.'ln.ci:t. '111~-aw.l!uJe Stl comer.•.~~ :\oert<\ ·c · r~nc:t 

. · •JO Se. coronel. Jo:1.0 Pnlm~. 11uc ~mpo:·t:wa 'P_t\l1t SlltW!::t dos. noSS(lS g?-dcs·qtl.e roram co-
13.000 reze.;, ucou abo.clntn.mente U.espo>oOI.l:t rH]necer os·· càlll[JCS or·tentnes, · )Jt'elendc-:;o 
como· acon tt:•!en, em gera! com· todo~ os ·· re~ ·;1gora tl'i~ncat• .por meio·d~ unia. medld~\. que sr 

··=·lJIIblicanOIS qnc pos:suio.m l":tz~n~lüstlc criaeflo. r~vclu.1Hl tip~.,tbic:nou tollosos·pout9sllo yi$ti: 
., . : . .. o qu~ . é incont•;;$i:t,·el. porem. éiJliG a ·7.ona. (ApoüvTos.) ' . . · · · · • · · · 

n. que me .t·elet·l. <~::;L:'li]U:ll.'Í · de~pov~'(l,dn. : ·nt:>m ,\ illu$tl'e. b:mcr.dn. miuei-;oo; •. n:nti to on ~lll':lt
de ~utr:.t. fc'mna. ~~ .oxplíe<tf:!l ·as .inn'l1C;!ns.1s 011\Hte ü~te!'H1endo nos il1teresses· ·i>Gcnlhres ~· 

.. uifficu!dade~ ·corn que .. Jo.t:u·.~tm . OS ei>U.t.lti~lCCi-· :'Oiilntot·e~~~ . dos F~tàr)os . SeUS oouth:i::lllte;·· 
meiitos .dé X3l'fJltGlid:i. <ie:OSa.s immc;lbçüe-S. e I'J'J.C com ·"-lint\s Gel.'!\CS Mll~~bOI'l\.tn -u~ . ll\I!S- 

· e~hie olle~_o ·ua C'!sa~ C{;).ussen, ~:p:mt CQ!'l'L>s.- ·m11, in~ustria. pJ·opõe •) ilurosto o:le 15$0.()(! 
. ~, ·. · .. · ponderem as oece~siun.des · ·dr. su;~ .lndustria.. sobre ·cu da. r:nbe\'à tlc pndo: tmportàclo does: .. 
·- · ' " ' :.(,1J!~adaS,f ' · ···- ··· · · · · . tr:>u:reii:o sem ::~.tt~oder â:s · dolu{cis~s e :\1'11:\1'• 

. Mas o .Rio.Gt•nn:Je nii.> deseja. sómente x:u·- !;.LS 'C000i(:Ões <lnl qJe Jicou o H.!o GrMdcdo 
_que<J.r o t.1do pla.tino; pelo cotHr11rio, o S(!U Sul depois ttesses longos tl·es annos do lat!s 

.. ·. ma!or inter2sse e ~nsumir . unieMJentc o sem. tt~~a;.1s • ... . ·- .. . .· ... · · · · ·._ ·. 
:~do ·<li1. soa. propl·ia creaç-.1o;.' . . : . . · . . :·Si a. sTtun.Ç~1o· cl\ inuustri.a.:.fauril ·do X;tl-Q'IIE~ 

, . '- . . -·~ P.~lÇt:~i·rõhempre 4ri:t. gi~ó-cià. ,ceutt·o ~~o-' .i i• c1·:~ · pt·~é,):i:~ p_ela>ç:ooc~i-r~ociil. ·s·up_eri~~:· 
·. ... ·. sumti:lot":· de · l1<>tn.~e I ·•m portttnci;•, ; a.. ·· s:n. da .. )tP.pnlüt.<?:! _,rl>. rge.u ~L.'l\\ .P.r.n.l,CJ pa.l mente ;:.SI.&:: 
''7.,:'::.:~:·.-~:T.Ii~~if.a . Çlis~r.rçmu· ~~~iíiitüi.tn.ieiite ]>elôs .iur-:' r.i~e{lci.ii) d!' :~~.~o :: .i i,, se, torn:w:'\ · p:ir;.: o :Rfo:; 
~L: .. :. •-::· .. q_~@!:\l~re s .. 9~,~:!e U :~: l.'~gi~o~.Ji..~~ç;ºÇ;-:wc ~i39.r.v~-:n.?:. ,~:a ,!lf~a ·•~ (ll,J~t:o.~!a..rm1; ~ igP9, ~~:.J~~t~u.r<~P. ,~, ~~ 
" .. :.:, .. ,:::·,:,;:.de :.400. OQOo:ceZf:S.:.u::v:su::i .lli;\lO:Clâ '·. de prl)céden -:· . ~':>til ~o l\ t11r;,(Jo, ~m: .;v.-.~t-<l· do·· ~otn pl()t.O'~;de-.;\)\1':':: : 7::: .: : < ~if_i::ü\ciO.P,~t:·;~ó!1~~il:~ ;·~~s u!tilúos .'tQmlici.S:io: :t:O:.'lllie~ tO: à as EStfi;ilc~itsp:iiio··.é·':riece,ss,.-\rto: ~~~ ,, 
:f:!.ii::~·,cc .• v.Jo.:n~::d urn. :co ntt ngonct a;. !le:consuroit'. n:\' 'li\~· ·g rt~udc· esfOf\!O"de ·.JntGl h goncu~·]lem: umx:nre··:: ·:.·:· · ...... :~··. ·.~~;~:~~~~ .. :: _ r.~.~-:;;i:·~.:.:·. :. ::· :~:~:.::: .. ~~. :· . · .. . ·: .. · .: .. ::·.~· :·,·:·.~ .. ·~: ' ·,.:·:·:":.' . . : .. : .. ·.:: .... ~.;··:· ::! :: .: ... . .-:·:~: :. ·.>·:,;,";"'· ... ~· i·'\';:-~ 

~.~ :.·' ..... ~ . ;· ;·.~.t. '','•l· .· · '\':i- ... ~ ..... . ·· · ·-;:·~·: ·.;, . . ... · d.'.: . .; 
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visúo nit ida do fu turo paPa affirmnr, sem ro- criadores na. a.puraçi'io da~ raças lanigeras e o 
. ceio de· coutestaç;.ió séria, que esse imposto Rio Gr:\ude do Su l pn.rdcia destinado r. uma: 
·~.:om· qlle·oos amea.çam rellresenta a morte da. r:.thll e neces::<1ria emaucipnç\í.o dil.S engenc:ias 
indnstda falJril doxal'qtt<l c <\ iwp~)SSibili~ade cst1•anhas .. · · 
inilluJiveL do repovo~meuto das camplll:lS A iutNducçã.9 rle exemplares (l e raças bo- .. 

: do Rio (h-ande, ouh·'ora tiio pejadas de i'abu- ~iuas supcri~re> importada> Já da Rep_nulica 
.tosas rirruezas, e que estendem ctn uma zc~a. :i.r-;cntioa, ja da Eul'opa., conseguir·:,· <:<l;:otar de trinta l eguns de largur:-•. de~lle Jagu;\ruo as &ympathias dos gr:mdes e.stancieirc;:. de 
· a s"ul'.\.nua·do Lín•ameuto. (Apoic4clos .; :;orte que o typo !lo nosso gado crioulo 

0 sa. RrBEmo D'E AtNr.:nu. _ ~·aça-se 0 ht-s_c mJíto sep>ivel.mente modi~c.u'ld0 pela 
re.,.ulnnierrto. marcando 0 imposto só p:!.!'<\ e det.hcncao. e pe:~l o. cmda<lo . dos crtadores, em 
wlo que v ier pam ser ab;~.tiuu. f<V>'Or tl.n. lndustl'li.\ pc:.storll úaquelle Estado, 
,. - • . . ao p:1 sso q n~; se antolllMa para o Sul um 

Q SR. Prx:ro DA R.oc~+- E como ha _de futuro risonho, prospero o im·eja>el. 
V. Er. couven~r a anto1·1~J:tde da froute;ra Acontece, ;Jol't!m. que t01los estes esrnn- . . 
d_e ,_qu~ o_ ~~~ :ll!Porta~9 e P~~ .consumo ou tesos elementos de riqueza !oram qnasi total-
para reproâuCÇ"..Lo ~ . 

1 
• • mente esma,ftadus pela guerr::t civil. . 

O argumeo!o ~e \ · Ex. c:..ve :1.te corto pouto, A:;:!iin ê qu·~ o; nDssos campos estão de>po-
quaotlo .o gacto ln1[•_Jr~aclo for (~e raça ; e_ss~ Yo.Jdos, vnzb s as fa.zemlas ile crinçito, e ~~~ 
por.!rn ~em P.~q~em~u:nt'l. rru_;mt1hdc e o 1111- E;; teme ias d:t Re!,nlJ!i~n. Oriental, notada meu te 

· -pos~ nao se lal:ta sentlr mmto. [_,\_dos _oep;lrt~mentos. de.Artigas, Taqu,~ren'!.bó--
_-: :J~,~~ qu.mdo !or_o· ;,""']o; vulg-n..t:mentc C•)-: I e RiYera, regot•gi tr.m de _glldo de to:lns ~s 
nlle~1~lo pe!a ?esJg-n(\ytLO ~e cno~Lo e que especi~s c de to:ias as 1nrrr~'\S reconhecidas ... 
coostJtue <L mmor abu9üancm. 1~0 R to Gra!lde:. do Rio Gri\nde tlo Sul. (Jiuilu bem .) . · 

- que-c ;H;:~Pt~d~ q_n~srexclusmm~nte ~rti'<~ Ago:~a 9~e :;e rcsta!.Jcleceu a. v~d<: normal ·:· . 
a 'iud_ust~>a. dn _x::,~:ine ;' •. . · : . - _ . . pel:t ptlClltcaçitr)· e sub;equcntc, amrla. que · 

.ll~lll .üO q~c:,.:s •. pt e::n~~nte~.e~e :mpo~!o;J tarrl~o e J_ento.çlesar.uw.mentode f!'rnode pnr te-... -~-- 
qne ~et•lt\de~l:\l;rl_-. cqbran9,t ·Cl~.'l'l" l;lll::; l~Onlo~ . . das nordn~ r evolto;;a;:, e nn! nr-nl qu~ voltem 

·.Úa Íl'UIIl <:li:'<J., Sel'J''-. ':Il;l~L [Jer leil;õ, liJ.OSa~ em à Sei.' J}OYÓ:Ídaii :lS E:;taUCill·'> llttO SÓ ela frü!l- . .. , 
o_utr~s -~~la w:~o.§tbUt~q.q~~~la:~.:~tl.L. ci:~;n~.~l- ,t.:h;l. cori1t1 do.interior:; e eu l"><;t·g-nnto, f] llan.fo:. -~--~ 

• ·hsaç.~.~, ~~ - so; te que ~m c.,. t~::. - Y.?lla::! :;0 , L~., e:<:<e f< teto so l'eal t z~lr, e~se ;mpo~to .. qne se . 
tad~) .do 1.10 _ b·r,\n~e d_o .Sul Q .n_e.~o .,~.1? 1 o pretende c:·c:<r sem extenswo .. :\ _ to::!:1s ·a>- .. 

,ser41 . oa :nu.o :tlLIO(;tdç> .pe~a lUCld.euct:t, _do ·ra~ ou sóu::íenlc atrectal't'l o Z!.do ,.,,ccum? 
imp3;;to; con.t<,rme_ a Stlnacao. topogr:~pu:_ca E a minha duvid;t t em !·ar.iio ~\le ser, 11orque 
rlc ~-l?umas ~~!\nCW::I ou F•~.zen • l;lS ?e. cnaçao. a mç:t hni,c:·et:a t•ll!lbem <: . utilisnt.h pt~ra con- . . 

.. (.;l.t>OJttdos.): :-'· .. · .< ., · · · · : · · stimo, jit '.!o~ mablouros, .i :'t p<1.l''' o ·raurico de 
. )ía~ a em:,nda :";'1ifíHI:\ ou ass~gnada p.:!n. pNdllôtos in\!ustt·bes ue carnes euiatad.a;;. e 
lllt:s~re :l)..~nc;.Hh\ ~hOE!tr:t ,. e. en nao quero de ·esse consumo t..un h~Ól · set·it onet\tdo! .. .. 

_ · m_9d~.al gum oJrend~:o os meus r.ollres colle~:t<>, A emenila não . e c! ar;\ . .. . . . . 
Wl.o <;JCh t•;) .:.new I!0:3l';t L ; . ess~ .omemh d.z o (/iptlrt~s dos Srs . GoaçaL~es P.a>JI.osc Rib~i;·o 
. ses-a:nte (IG) :. . · . ·. ·: · · de AZJHr:üla.) · · · . . · . . . . . .. . . 

<t·On,le convier~ Crea.do, além do imposto· . ·M0-;:l!Õ: ·assim, St:'._ "pN5i•i~!itc , quuDd;'l ~ tl . 
de ex!lelifente.- o de·l 5$ per cabeça. de rez em.~::da se refi r<\ só ao ;.muõ \'accum, o · im-

. iru1rm~ta,:~tt .do e~tl'angeiro· ·pat'<\ coosnmo; posto êi antipu.thico. e víolent,J. . . . . . 
elceptunndo porem a irnpot·taua p1u'a :.~ Npro· . Si il~m . IJU<l :.a iutrod ueç:~o de. , gado Jie~tl :., .. 
du;:ç;.10, apc.rféiçoi:lmeuto .da raça.» · . ·. · froahn_ra.:n~o ;;e po~:sa: · ~mo. m.axi!llO · 1:ig-or 

Ora, Sr. presidt)nte, esta ?mendn. r~tere-se denonno~r t~pot•t:lça.o, .mnda·.~.,;su~ pelo ttl.Cio 
. a. re:<. impor-tau:.\, mas oão diz :t especte,. fãlla de c!le v1r <i.O c~ll'nng-mr·o .esta su,le!lo ne?e>- . 
. ~lll consumo~ oito dctermiuu <~natureza de;; te s~ rlame:lte o.o. !!npo.;:o . . E. nc~se vento, smto ··. · : 
cOll$Oillo: ' · .·. · .... ·· .· · · . niio e:;tanleint~iro ~Lccorrloc.)m o meu nobre 

(A11artc$ cla·bancack. m'incinz, dQs Srs. Jose colleg<\ O ·S t'. Jose Carlo~. . . 
Ca;·los, 'Jo(í o Lopcs, .A.lci1tdo GuMIClbam c Ca.s- . U · L'o.~to de. 5e!' o;;se gado, iioju _oYis.tente u~ 
~ia119 do iVascimcntp.) .. . .. ,.- .. .&:f;.tllCJll.S Vl'íent<t~S,_:J. <~ . su;~ nl!ll~r p:wte pe;-
. Quando snr-riu no·tuo . (tr:\tl=l.e A cruentJ s~ .t ~ucente a pt·oprret:mos br:nztle r ro~ · ou or•.., ·:: · 
:·sim:·, 1\itu ctvlí~· .êt;t\ jú. uot:~:vel o. tl~etn'ol- . g-i \lriri:<men te . prooarlén tc rkr ·Rki ·_ G ;·:1nt!~ ' do· . . 
yime!!t~ e · o progres:;~ d<~~~!l~S m~is.~o?-J.Ci?_ ~aJ, pão_ de~er,";li nt'l.Aue ... e!.lc . .s~ · iscrste ,-d~ --:~ ~ . 

. _mdu~ttm.~·,....;· a cao·:x:tl'que .· e'. Url. ,crtuça.o ·ªO lnlpo:;to que e CO~t:a .!o ·: nrt, .. lt'.ontelr~ ;, -~em ~ . ·: :· 

;~~:0a7s:~~b1·~~~e~t~~·~awi~tfittM~~a%~;~~fkh: .(~~~g.~:~~:a;~9~;t~g;~~~a.,~~-:~~l':· ,9~.c.~-~~~~,-;~;r:'t{~/ 
1\cios,, tr~o-~ promet teàoràmeute. in\cb.da . P~!O -\ E'; si:ri", · doi~1'950 ··q úo~nos véja.U?-0~ ,C,O.!?l~.h: :: · : ~::: 
~-~frllOUO exem.plo da.Ia.bricn:·R.heini)~nt_:r.; ]~;~vt:,t;.:· 11~0S a_ p~~lf<Íl' 1n1J~~to ·so,br?~ ó:;.'jj'aaos !}Ue··UOS.'·:-:"--.-
. ,pr.J?(luzid(>::o.•ilobre: ióciti\m~nto:: de ·. p:;rt~-)!os f~r;nn ar,r_,\nC<t·los, ·elas::. oossas ~roprms , E-s=."':'- : · 
· · .. · C~m~~:>. : ;,; v Í: · · . · · · · .·· . .. : .: . -,. · • " ·.:. : 5i 
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tsncías e que enriquecerainos nossos . ímpla- órréta e a prócttra, pot· que preço, db:ia, b~ 
. . caveis viziullos. · · .. · . . .. de pa.:ra-r um kilc úe C.."l.rue n populu<;'.ão pobre· 

::·· -o SR. Jo_s1:: CARLos- Eu uã.o ~e expril~i rpw jit luc~t ·co~ t<tntas ditlicttlda.des p~ 
:tJern, mas e esse o meu pensamento. . .. · manter a ex1steucm ~ . . . . 

·.-· .. O ::lR. PIXTÇI DA Lt~Cíi,\ ~ E'. c!•\r·o, Sr. pt·e- . Qual set·á o f utltl'o da . . nossa . iudnstril. 
··- Sttleute, que os· pt'OI?t'los e~t:r.acte!ros ·orlentu.e·s fâbrir dó xarque, jil tüo rutleruente ferid•
·' \teém necessitlade de expol'liu· o gado iJ.Ile os pela · guerra civil , que llre aiTanColl a coo: 

seus campos não compol'tam, da • m•:sma cnrl'er:cia de br·aços tão uecessarios ao seu 
·fót•mn. que o Rio Grande, jli. para o · fabrico do desen-volvitnento, .i á tão viva.mente pet'5e· 
;t~rque, já _l?am o coosumo diario dos centros .·gnidt'l. pela industrin. . simíla.r. :\rgentinn a 
:;,,_o~-(I:J.•l<ki. J:L !Jam o re~ovoameoto ths Est~n-" .ünd:\ agor<1. sobrecarregada, com este impo~to 
·C:J:J~ depauperadas, teea forçosa.monte de 1m· sobre o ~rado imporútdo ·~ 
-portnr, c _si nessa occasião o.s estn.ncieú:os, os - "'. · 1 d 
industti:1.es ou os marcllantes houverem de O dJstrJ~to q~e tenho a )onra e re~~e-

~ _ pagur 0 ir~1posto de 15$, a que se l'llfere a sentA~ ne,t;\ Ca:;a do C~ngresso.tem como ~ihle 
_: . ·'7-:emenda, r.!rgarn-me v v. EExs. quem poderà ..eelot,ls, ~uo ~rn so pode c_onsrdemf o ceutro 

__ .. __ t~!:' tl\1" emprehendirnento _ de tanta. dilficul- pro~ucto~ do xarq ne no _Esti.d_~ do ~<..o Gr:u;de 
- . ·dacle ·e resistlr :~ e:;s,'\. •iolencla 1 (frccãm-se ~~.~ul, Sl·b.er_n 'l':_e ~lap, lh~~e.nnnad?s ~~f 

<lioe;·w~ apartes. o orador ê imerrom)Jido.) •r.ts localldatleo, omo Bal"e'. Quamh. , 
.. E con:i.o ha de conheller-se na fronteira .~rur. :o\.l t;~; ~te. outr?!3 cstn~elecrmentos que· 
- n- al .... d - d ·t· 1 se dedJcam a. mesma mdustl'l'•· .. ,.u .ot>a_o_qu~:>e. e::;tnanocoosumoe-qua --· 7 - ••• _,· ----- - -- -. ---·- · - · - : - - · -

··-- ·. _-: oquacsera. apphe:tdo .-ao: ·1•epovoamento· ~ .. -c ~ :~Pois bem;: Sr. pres1dente, nao erro:.Sl·_afllr··' 
.~. · ···_ -::; ·.-uá :i emenda da ·müstl·é ·Jia.n-c:ida· ·iiiii:Jeira . rü:ífque:todi:is'esses grandes esth.be leciméu~ài: 
::· -· •. . ,_ ,:, ~ntende que, nii.o e de consumo· gad (). ·CJ.U-e. ·.se :111ctani . ,com : _diíficulôa~es : g-1~ vissim as_ ,Part 

· n.õate.pfl..l'(l o fubl'ico .do :!:til•que·?- :(0 -S)·.)~<bei,·o . . col'!'espouder., ao . cred1to que, como .; .1ustn. 
, _ . ·: .·.::·.de 'illmef<.la dá .iino ápa.J~:C:)~ ·: ... ·· .· · · . · · ~- .... · ,·:: ··, :l;ecói:ri.p~mS:l. aoil·abaltlo :: insano .• e :p•i:t;iotico, 

;·,---;,~·- -.;;,~~)!'_, que V, Ex. desr:onbec~ .as con4içü.es •.. em. , Ii _tl-~irtm ,coilquista.do .,)~l1~amente ,~em.: um. pns'; 
·_. ·· : .. Ul,le se a,;:h_a a .ft·on.teir:a·do Rip Gt'Qnde; ,. :as stülo, .ch.;io ~ ; de ·n.ttt'Jbulaçues, du:rtm~e :o qu:\1 
: . ; ... , ~~orn).es _(h!Iicnk!ades -~o_n~ . q\1~ . ~~Jnt.a .. t1,a7 .s~ssobJ0>V<U!l grandes. casas ';?n:n1etcltt~ •. e~
. :'.">.::,; ;. ;; _,~ruel}tts-_par!_lgéu;;;, :dlfficuldade.; , est:ls: q l:e:;:j;\.' ,po~ladoce!';:e.:.l!lnitos .:rn<tustri~tltstas .. de enrm", 

'. aut~s d:.. gu~tt<t ,ci víl;: jti, l!O t~mpo _ 4o im- r.i\~o couc~ito;_(Apoictdos.) .. 
. . :; tr~r19 <tssoberbaya:~ ~a. ad~uiois~r.a<:;ão.>c . .. . <· ... .-N~o vae ,Jcmge o tenipo em que aquells: 

· · O SR. Jos~ c.~RLOS _..: Elles a.ind;\ não. regu: c!(I:Ide ~ do. Sul, .l'.t':IÇ<'L commercial ~ch\bili.S
h\mcn tar•tm : a pa.s>--ageiH·''uo M fé de l\Hnas -sllna, prosper:.,, rrc..:: ' e fec:und<~. -·t!oha .ro:-

. ·-pelo E~tado d o Rio =d e''·Ja.lleíro:--e CJUP.l'eul -ji~ -ch:ulo nas .,.Sm\S . maos o ·de:;tmo da·mdustrn 
{azer regulamento para o Rio Gt:l\Dd~. (Tro- ole. que . se ~;:~m. cent1·o; hoje, entretant?> 
ca..tJl·se. l;arios .apm·IC$.). . . . a.lém dá_., tlt!Uculthtde em obter a·mnterl2 

.· _ a·· s.~~· PI:\:~ ··D~\. f:.~CHA ~ .;\ . Ved,~<le, . T>O· pb~~~~j_ n~ · ~,;~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~t~a.~~~~~~~~ 
r~m. ~1· •. J)fé,Jtl~ate, ·e~ 'C'e Cu IH eslc truposto 

0
) ,;~,'i~'t0l:,C~~~1•1·0< p·01·• nue v· •eu .,.-·lo•· ·u•:1n 

q n.;··,:j· j.l!'-=tende Cl·e<U\. \·ao· S•.diret•. · i ué;~lca la-· '· o·~·O I" =>:i·'t ·' ti. , ' r • "':.. '- 0 t • 
,:~; .. · vclmente· n·'indu.rtrio. t:'.bt•il- do xnl'que ·em e.."\:\~erauo.:neu ? e as_ :O:'~l'w:e:'""" ~·:o p<lle~ . 

·. tcdo 0 ·Est:úlo · , ·t ~ ,- 1 o:'luh---,. lo- ,. ·~nd •. . hOJ~-abahl:-o ·n:lS !UC,:lla"' - p.opor~ve, em q~e 
__ •• - " .. ,_ -

13
• •• · ; c' "'1 . . ' .7 · -~00·" ~ • "'!- . ,~" ·o,r,,;ü;,m ·-.ji\. pro:rl!~tt\!dOt'll.UJent~ c,urtndo re-

. ce.m.o, fJ.tl- fazcrn { . • ~ _ carue o s.u ptnne~~o 1 0, tou · a: in"lorb. e crueut~t "'UCJrt·a ch·il .. 
&,!ancllto, JlC>!'rptc; H e :;-c:rll.:vle ·.que :•neg1ao J ;~ • : •• :- ·. :;> . · -~ - . . e- · 

· - . · · ;~rruno., e :11nrla ade Oest~. dO.fJnel le E:>tado;· p_e~·:.1n"'~~.~~wJ~d~ralJ-t_u. . . .. . . . _,,. . 
.. .. ·:!lãotqr·am .tii.o sa.cririeadas como :. a doS nl, · _.· E ,pprtoso, Sr. presvlente, que . :llodu~lll~ 

.
·!tíD. (.l:'\_:1. s_s ___ i·n·.·.l a. rJ_u:tn. tid• a. à. ~ .. de .·gado . qu~. ex-il>te·l d~, x:.ll'(Il·l. e _n•:_~ l·l. ~lle. E.· ~t .. 't. d_?_·· ~~-l .• 1de .. n .dc~ah~~·; $ .. ao.·;;or-t.~ ~ que . . eonsegn 1.rr • e;;~:~. par· ao .. ~anda,; e~sa t_end~n~~~~" w c on_:-ette1u. e~11 um,t tH.td . 
. lismo 'dos· WJirtado, ·<s fedc,·alistàs ··· não pó:le e luctuosa r~all~bde, SI tW seu dep~.nper::· 

· ·- · ~éu.~i:· sir:lul_bc.ue. nm. e_ntc i;; nee:e~:>iJ;~.,_le':;. do l m~~lto aclu. at. pos. _.acc. resceutarmos l1. YJo!ellC!l 
., · .Musu:no d!Ul'lOc· ua Í;lbri<'açi\o do xa1·q11e e •io tio nn-posto.~ ·(Apolados.) . . . . · 

.. _ z·epóróarnento das zoiüs·mais a.ír.::ct:vla~ . .. · .. < ::_ . B·.e.inn·ega.:vel,.St· •.. pre.:;idente,. que ó :.-.:nr~ne, 
.. ,_ ~ .:: :Por- q tlG .r•rcço ·tcrú.-::. clci: J).'tf:t\r rias .Cidndcs -,ilé:nt.dC. coo;;tituir uri.l: alim~nl·o ·de pl•irlieil".l 

_ .. -,·· ·,ao _ li ~tol'•~rco~o Rió Gr.ande, Pêlotas e :tiudti :.nece.Ssidadep:.tra~ n. popttlaçiio d·o interior d3 
--·. ··-·; .- .. J':o~~t_~ :.'\leg~e., ~i ·:. .'•}étn ~:_t§:j~~pe-~:tsjo_di!fJ_., J~.e~r~llli<!ª'' : é "Jarrrf~nt ~ uma enot·m.e .. r_iqn~ 
; .. :,:-:::, cl_h~o- .~t·:~n,sp<>.r,: :!·~ ~xtn\>~'lo, mol'te-e_ emr~l.a~:· p :•:r·n:ió ·n1ell.'Esta~lo; · e nem a Ottmafl\, nem~ 
:.- ."~:.,.~-=:--,~,~-~;!~l.Qll_~().~~~~!!L~n},e"'~ t}_QJi~~j~~tç- P.J:lllo~o _~\JJJ,. -~1\JQ.tt<!:J,.c'.Pm~irn.~"~:geoeros;t:,_ ~mR :~ ,; .p_o~el11_ 
·::.~'· ~- ~-:-:·:~.:;.t'roHte~:~\05 ~ntm:;.~u;;_umidot''!lõ~ ·<tl:cre\>ce:·: =co}\.ti:lliüir:".i.fl\)afã,'Xênc<trecer-::.o~· ::i I im:en l{l-.di 
:_·. .. -;:;; ;.;::tiilda 0 oi:nis·.rlésle. ctucl iríiJIOStci p~lect:ulo; pol)l'e:c:i,-;,,oa.p!im.- extiugu ir a. fort,tn:L·l!e.nlll 
<~--;;;~: .. :t~~~rJ::!_uq:ütg~l~~:.-t~:~me~~wn.âf~:~.;~!>~.Yà~9\[ .. P:~r~?iríu~·~i~~4i?cl~:'~r-. ~~SP.':~~o-,~·:_r':-f:l~!l~.lt_~ 
'-;_ ~;·c-:. -~;lll'l-rç:ado~_l.;.\ _ :P~:.<l .', de,,tr,lltl;b •IO entre -" (i~zl<!tarfos.). : , • _, •. ·- - · :· .. ··. . - ·" _ - _ · ._;·· · 
. ··:.:.-. ~~--· ·~ .--:. ; _;:·_· ~ - :_ ... - ~:: .. _ -:::; _:_::~ ~. . . .. , :. ... :·> ::··· ._. ~ ·. ~ ... :~- ~ • -·-:··~· <·-. J-~· ~~ ·--.· <-; .-- -~---· . ~ - :~.- . - ·:~ ... . . . ·'!. . :.·:: :~-
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SESslO .EM •18 .DE OUTffilRO DE:: 1~95 · :, 451 · 

·O Sr •• . RI.BEnto !JK AJ.)!ETDA- AS iudustl·h\S ou ao TheSOUl'O ::.'ill.cional . um npoio. mesmo 
d~ Rio (Traude teem sido JT1Uito protegidas occulto, p<lra que as sua.s aeções tivessem 
com o dinheiro· d :1 r niã.o. cotação ncima. do par. . . . · . 
. o Slt- Pl:o;To DA. Rocn,\- V . Ex. está com- Hei U.e ter occl\siiio, Sr. _prcside;ite, de 
r.olel,.'\ments engn.oa.do ; até hoje o Rio Gr11.1de J110Stra r á C!l.rua.ri o Gstado · dus · i"ndustri~s · 
-âlio >"eiu aincl<t pedh··_ cousa algulaa. ao The- no .!:tio lh'<l.n•Je, a histol'ia. d:i sna honesta e ··· 
>')uro N:1cional · IJ:I.ta. :1. protecr;ão às suas l~b:n·io&\ ex~stenciit c o pot·que d<\ ~ua rela
_in<l\\Stri:ts: Si e~tas c;tão prOil]let'ns, devem- ttva prosper1dacle. par<J. de:> fazer a g1te1•ra 
n·o e~eln~iva.mente oo e.sl'orc;o, i\ intoli\genci;~ r:na.le\· ol:t que com esses - \)();\tos. fal5os fazem.
e :ws capit:~es dos propt·ío~ lndn:;:.tria list-ls e ú os inimigo,; daquel le ~lorioso Eshldo, que 
.ampli»ima liberdade commerc::ü de qne ~0 acaba de den:1mar o ,seu s::mg-ae em defesa .. . . 
goza nnq11elle l~stado, apez:ur ·.1<\ má vontnde, d<L honro e dos brios utl. R.epublí~-. .. (,1poiadós.) .... . 
,_[as injm·ins e ilit guerra. que nos movem o;; ~Ias, volla.ndo _ao ~sunipto de que 00;; . 

uJóSO> inimi;;os. oc:cnpa"~"amos .e pel'<'l.oando-me a C:tm~fra. a di.,-
. 0 llOON dep~t;~_<.lonã:o .ViU ainda a banc;tdo. !!·ressiio· (jlle iuvoli.iübrhimeiÚe tf\,e ({'e Í<\Zer; . 
. i-io-)!"ril!lde OSe ·pedir CJ.Ut\lquer COUS..1. lle~:>e COUtinuernoS a diSCUS~ d;t eme·oua, ·. 
,sentido. (.4.poiados. ) . · · • Sr. J>res!<léote, 5iJ .. â. é nreca.t-.. i.l\ l\ situaça-o 
' E si V. Ex.. me rier licenç:1, cju responderei r 
··da;;dc . J. ti. . com fuctoa ao <J.pa.rte com · qu_~ me da. . prl me ira industria rio-gra:odense-,- imagine-

se qual não será ·o sen futuro;-'si u' CaÍn3.ra · · 
CjUÍZ ·hnnt•i\,t'. · . . · ·- · ··-
.. y_.. E:c·. ~sabe -perreita.mente que foh\rfl; ~_em~ :<pp!'OYar -- o ~·mpostQ ·de· · t5$ · que :propõe a. . · . · 
t 

· 1 t 1 ·1 t · hourada bancada...mioeiJi't t.! .. :- . ., .. -·. .. . . 
. empo, ~- ecre <\ { os,cem. rm c::on os paru ·])t'o- .. Nr:,-Lo .. set'o .. q•ue . se· ·p·_-o~_ ·,,- _ . ·~ntT'."Ve'· _,·e·.·_._:m·' ·a· lS.-• .. 
tecçiio :\.s industt'ias, e entret:\n to o nobre • "·"' "' ., . • u 
·deputado·uão .é ~p..'l.r. .'de· dem:onstrnr qúlú m · e·scuro· ·dó que ·esse ~ "\lorvfr,. _<(uãndo ~lém_.d(} ... .. 
. qualrJlter êpoc~:; :;~pezar da. _ct·isc ;vi.\'issima. e. turJo o ·mais· a~·.callll\r1t .cor:sebtir no augmento · 
io.loloros.'l. qne <dl'cctou-.. o zneu Esta.do, o Rio de impost(} ·'liiJ se._prop_g~_pa.:r.~ .. 9 sal "e~t,t;"~"ili~':"' .. 
~r.mde do,- Sul-, houve,;;se··-reeellfdo·siqúei"um geil'O ·im]forta o~ · , . . · , ·· • · · · · · · . .. 
!'e<tl 1lesse dinheiro .•• (.·lpartes.) · · sr. presir!en~e. esse augrnen to de imposto . 

_E . ~ccre"ce, Sr .• presidente, que ·Den1111m -é um.-erro (\n(>.:uceiro :~l~m.de ·ser , ,.na.' minlla..' · 
:Eõ!i1âo d,, u~tiio c. foi até hójo tiic violenta..: 'rood.:st:a <JJlinião~- tim ·ci;ncissitilo erro · eco- . 
! me:~t~ n.gitndo. cowo.o Rio Grande,do Sul por uomico. (.<ti•oi~dos.).: ·. . . · . · · . 
IU!na . .:ala:a!qaue luctuosa-·couw nqnella que · C0m eJrdito • .- a .. importn,ç;i<Jõde 'sal : e5tr:m -" 
:;.caha de cl~paupel'ar ;\S SU!\.S · roe~ttS. !!"eJro. comu demooslt-:1. o illustt••tdo reh\tOl' ' 

' \.d1J~:·wlri.<.) . . . an. Commi;;Eio d e Orça.mi:mto .dl\ . R~ceita' no . 
· ·. · · .. . · :;eu ';ali()SlSSimO Pa,rec~l', re.pre5éíit a. únia. -

. 0 sr.·:·n.amÚ·•·o.oE Ar.:o.rRÜ:ú-Foi o dinheiro pa.rta im;igr.iticante. r clativumetltc .ao con
·com 'l''e o. Theii<.,IH'O Nacional ;;u;;t(lnlou· sumo e ,·11,roducçito. de:;te : .!!'enero em tod:t :1.. · 
a g"tlet·i'lL ci•il .que {'e~ progt'adir às iuclustt'hts J\.Cfllibliri:t, impOl~taçi'io · que :'na ~lia qo<lSÍ to..; 
·no l\iü Gt•:tude. · · · • · tr:1.l itl.:~de i! ti;i t<1. pelo porto do Rio·Grnnde do 
· .OS!:, PiXTQ DA R0cH..\ (com {orça)- E' Sul, e cajo consnmo·e determinado JJ6!us im
f::!>~ ~>se bo.tto .Q V; Ex .• · n1'to pú·le conslitnir·- p·)!'ios:~.s .· n ec,:,ssidades da. · ·ít1dustrin:_ fit hl'il elo · 
.!e_ aqííi ó écho de .i'tnt•t in·venl<ldc. 011 \. Bx. xarrtue ~~ e:n gera l da ·s<tlga de c"'rues; _ua- . · 
' ;i{~e<Jilitrá ·1jorie1itnt·a <1ue ':\. ~t<lp<t. •lo ;;ol- quel le Est."'J:lo. · . · ' 
·dado ou o sotrlo do offi·!ta.l se tenh:H;O!l vertido Ora, o augmento -de imposto.l:o)lre·_esse -g-e.-:-. 
;;m ::r:c~e·s :de .;oill[ll\!llli~\5 inrlLu;triaes ~ · Est á ne;-o e a.morte·d:< ii:nport<tção seguirb ; dl) im.,-. 
~,mpi ~L,,rllen te enganado. v·. Gx. · oüó co- ·mediMo decres..:imento elas rêndas. :uluaueiras.: 
nhe a s ítunçt.o -nem <\ ·· I.Jistori:1 · rlas iu- · pela lhlÚ\ d(l, purcelb·corresp.oudeiit'l · dos·di-
•.lu;;t l'in~ d[l.fj\V~lle E~tado .e otí.O· $C!"iL capn7. llO l'eitas respec tivosi·.u~ e;rro, t1p:_tnceiro por_ C?n..: .. 
•l ,?mO!I~t:·:w que <los · corre,; di\ Uaiiio foram seguinto.:, p'équeno, snn, mas, em ·todo o .cnso 
app l i ~:nlas !LO rle;;eot"oh·ime uto indostrlttl do um er1·o. . . . . . · · . · 
Ií.i·l G:-:~n·1~ quaesqn•:r quautin~ que pass..'l.tn Ecouomic.'l.men t~ cncnmdo esse imposto, n~o 
tenlet~!'lnlt!:vlo um movimento" (]e in!cbtim resiste i1 . m.enor ana]yse . · Imagine Y ; .Ei., 
n~'i•} · slin ti'do, Otl· n. s\.:n. . pr:o~r·e~i•.hdõ ;.tctlüL Si. nresideute, que :dndu;;tri<t. do xarque nf;:o . 
(.};JC!i"/e.' da:b«acàdc:. r!o-'gr.cwlcmc ; ) : . : . ·· . . P9de' viver sem i:i jrnport<.\çii.O .de Sa.l estttO- ' ... :~ 

1-- Dav,1 entf\o · re,el:u· av. E:(.,· 1iicideuta- gelro~ ·.- . .. ..... . .. ___ ,_,,..- .. · __ , __ _ 
:~~c te., 9- ll~ ja> muito- <\(ites.·. d:\ g:nct;r.:~·· ci·;ll c_ Com ~ treito; o~so_l das ?9~sas costa~_. , ou:}'léJX c·~·>: 
~e.CO:J>lttU,l.'l.,l!?: !ndu;t:l':Íii~ cDOVltS q1le prospe- p~lt\ ,s.U_<t '.~_Oru[JO~lÇ_ao. ,~~~~!P·.:"'l:,_:P~~S~.J!?::!\JI;_li}..i~:":": 
~ _a_,_~t~ll1~.!ll' .o;"-'m•JnoN \.U.):Íiig? .officim ; · iUjli~ • · pcltn ncuri~·T.P~t!\.:·!Il'IP~ri_ÇI~"d.:).'SU:l. Jll.brJMça.o.; -;?.-;:_: 
,me~mo :t\:f.:.r....-:-:. no "_'ma\s .,_?.:gi\àçll) .. . pe.;i:oi~~ . í~i _oü _n.1ii')i~ pel::- :. ~m~rrst.'l.i)~líiladé.: \)~lgin~rin . d~ _: \ •.. 
Un~'"··· · mnitas : : ont1·,1~ - ~e··~ft.lnila.t•:tm . r~constJ.., .SII:t ,:~ex.tt~\CÇM,· : m~o; se·. ·.adaptn· ,~i\ •5algt1; ' rdns-·:•:'::-: 
!tnl.l·a_~i':o~·tej; iufi1ií:ri\íu-: ·:).:·:sua:··: éistcile;i:i; se in 'êaroes. · e ·~om '· especialida!le_..á. :i)_i·àp:=-..ra,ção:do _.:.#-:i: 
-fi~ ntn~uérií=oo~it~e· t!e .. :petlll' il.o ~zoverno- ~arque.· '' · • -· ~ .. :-, · ,:-· =-' ~·:.: . ·· 
~·- - - . - ... . . - - - ... -- .·-... '· .. ~ - -- ~ -:· ~- ·. 

. ~ .. . -.... 
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ANNAES Dá.· C.!K,~IÜ . 
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· ·. J:ii;.ersas .. t~ntitl''US _feitas p<»· rari!ls. vezes lhido o<~.s .costas o~identa.es ;do Att~a.ntico se· 
teem delet·rumado a. r1gorosa :necer-s•;J::tde do prest.cts>e as necessluuucs da. uu.lust rm. do Sul.-

• -~fas1n.mento do seu emprego naquella iodus- uenltum EstMo d:\. Repui.Jlían es!ad:~ em t~ 
.·. triu1 P<Jr. isso qtte .~s .~a.rnes lll'_epa1•~d.a~ com · boa~ c9Udi_çü~s (),e se pro, ver a. si peopr·.io cotUQ 
uux~Uo d.o .sal chs uos-sas sahuas cnam em o R:o Gra.ndô. 
bre,-e . tempo_ .mnochos . ln-<~rroolhadas, ·. com A immeu-sa- extensão dê\, lSU..1 costa., ·to•l:rdt 
uma. camada, gomm~ ~ob a qnal n hu.mHiatle <U'eia, pl:ma, ümpa de recifes; oom n.ccidente;. · 
~e consor.-n, a_.~mutncaudo o tencro pro;tttz!d!l vrc"mphicos exposto. :unplamcmto no· sol dt 
:1 custa de mu1to h\bor e tle :ocnh!uh;.\·cts d~s-, todâ o dia, sem moot:tnhas que ~: ensomhr\lm. 
pe:r.:~s w _cou,·ert.eoolo. em 3u~t«ncta toxic~ '1";.\l'rtda Jl6r todo:; os n:uto:;, pce&ta.-se ad:.ui; 
per;g-o;n ;.\ s-~~r!e pnbhca, um ahmcDtO üe pri-~ 1·"welmenle á iodustr!a d~. s salinas. · · · 
meu·a nece:s:::1dade · .A cot!Shute ag-it:<ção dus suas ng-na.-;, cnf.· 

··. O S.r.. J.oSE' 0.:1-l;I.O.S- Apoindlssimo. · compo:iiçiio chirniea é per1$itõlmeui,;, ·de tinida. 
O ~ P _ . ..., !> 1 _ .,. .. · , 1 e jáma.is mO<!iticada. pelo contiteto t!e Ollirai-

,. · 1, . ~~"·:. }:\l:O ~t>~ •• '"or:•~~ .;- 6•0". l 1?PA•0• ~:1.guus eu.ill votumc e corrtmle possam illlllili 
··-: _c..1d?• estn.t~t!-coe, ~: : pt~~-~leute, se _, G qu: ·n(1.. [ll'OU\1Cçi1o do chl(5l'eto de ~odlo,lare::e <1ue · 

.o Rto ~r.tnd~ nece,.,lta de tmJlo~tar ~a.l es M 1.;.1 1•10a. e..: !)e!·~ n"' ""'r~ ntldo1~ e-u~~·· 
~J' ,_. n• 0 •'lrt•nt' ~ n"" t No (\ '-l'<>M·'I ta o= •• ' • • '> ,..., '>" ' <> :::> .,._.. • ...,., 
' ~n,e•=:o~ _'~ . v. ~ " •· ., '"."~ u...._t\- ':'· "''""'0 • - ~ ·pm·a o esttbe1c6nento ue salinns oue al:ns-
dM -~"~"''· ~"'l!~ns ., O pr·o~~5? :1n_ tn~tnstt·t~ tece1·:n.m ~iftc'lz:nente ~s SUM prOf!l'fas n~Cili
t~<;'ã';}. e n~ :u,~\u1cnlo c.n f:nol dit ltn{Hn·- ~kb,Je~ (.l ~ou~eulh·imn em que . o Ri() Graude 

•. - u - -·1 .. t • • _ · . 1,. - _,. -~ fosse am1la pro•~l'· com p exoosso da. suupl.'o-·: 
... -.a c ~.ns on ._ .t_e. anno, :\lllC ·• a Jh':"nc~~o I rlncção n;, neces~id<'..tles uo coromcrcio ex.por

···:- d_M ~nlmns,do -:Norte el~;:ou-so a j4. ,Q?·?~O tIdo< ·. . _ -· · ·. · - · · · · · · · · 
·· )1t.ros, M ·pa~ que a unportaç·ao attu1~1.n 1 , , • _ . . .: . . • ·. · : • -. _ -:
.:: ·· ii.peHaSJl. 2. 04! . 000 litros. l::;;te es[Xtntoso l'll· _ ,,Ja;;_ s1:es c:.,:mmerctn.r.te,. . do _U.o_Cl_~nl.le dó . 

. SUlt(i!iO foi..obti(lo· C!tl 'lln1 CUt'tO 'ilSpnço:de SeiS .?Ul,--st·OS $€:!1~ g"r·a.nd?~ CUp~tah~tti~, .. SLO$ ~~ 
. · ~unos . : ·' · ·. · · · tnc.luStl.'w~;;, sr os i'.eu~ -propr!o;; ::.:.atqtte<ldw;.; 

····-·- . ·lsto tlemC.lisi.rr.··eà:lit~lmente ·que~:i."ihuustda -maj;; tl i_rectau.lente ir..t:r-e:;s:n!os-·na· incltJStria~ 
do ~àl C('ES~ r:t·Oili,\osmnerite no !josso oniz e dus sa h:lils :uuda. se n;to abalançaram ~o- •eu. 

·.teuM E!X.tiogt~ii !\. 'fm[l_ortaÇ~o. .. , ·· ... ~ . - . c.sta~~~cilu~n ~g._ ~ u~tnd~l . tnn tas c;oudiçVc:; -~S 
··· ~- =· O:.m]rt'elwndu"SC.:.."l)ois; que u111a. ·" iudu.strin lut--:u.:s JXll'eMt11 ·;,tu a.nltl ·· .n, : ~rofiCUi~;l:de~ 1.:\: : 

Que tão r~1pidameute :.se desenvol v.:n. que sua;; l!'nt.allva~) .por~que es~(l. tndu~"trl:~. ·n,wse _ 
tfuito· floresce. nfió : tem Mce~siil<~cle d~· nmn- .pre~tn ··-'Ms ·llltsteres : th\ ·outra., elo. ::.:arqu~. · 
:prot.:cçiio ínsignific:mte qual $Cjí1. ;\ que )lle "(llpoiaáos. il:I~:to bem.) 
l lÓUu \"ir ~:1,_ · t:~ibutaçiío ~ úr~ uma ·qt;auti<lado Si ,) imposto: pec.lido snin·e o Sll obedecr< l ' 
mil\itl\\\ dc··S<\.l e;;t\·ang-ell"o' i:Ylportado. · · 1utu1to pr<~'.ecckm·ist:~ ; como (: qn!} $!J· I:I<::>~i~ 

. E ~í e;n indust.t·ia que c•>nseguíu í!lc>ll.r-sc gL·o.tv,u· cs~a p~quenu imt>Ot'ltl\':1o. qu:mrlü .~llo 
.. tiio_alto .e r~uzir_t~o n..-.hwclntuut~ _:) im_por-.

1 

~ tão ne~s:\ri.a_ ó. inúus.lri:\ t!o ~~trrp·.e <!:ll l~:. 
:to.ç,\ú,· oao pu~!c. a.caoal·· Je vez com ,~ entrad:t D:lntemeL1te u~ctooal, qt:o:\nrio o p;··~~n:.:t·rd.'
dc sal.e,;tr.tngairo, i; porque e;;le se to!·na-ab- oulJ'<\ que i:ie •lcw..>j:L n:t.clü::nli:>olr o p t·ot~-;;~:--i · 
sol-ut;unonte·i:!lpl'escint1ivcl. :J rlual.,ncr ontt-n. imm·cstn.vol il.s_ :"l[lplienc_:ões lltvfnolk q ne· ~nr:- ' 
.indnstrh t!o iJaiz.: .... ·· . : ,, · . prn. o:; .morc.·vlos r! o NQ:·t.; f:om um :;a~cro de-' 
·· E :\Ssim .&: esacs·. :t.·.O·H .01)0 litros r.lo St'.l as· pr·im~ir<\ lll\CC$$i,,:u!:d . · . . · 

.. traugoiro. ipiasi fl!.l~ na sn(l. totali\l:<tle entram Si o Ri(• Grande tlo gn; fornece aos ot:tr.~: 
.. pelv porll.l tlo·. R.io Gmnrle <lo Sul, porque Est .. rlos ~ Unii\o o producto d~ts Stl:tS ill'Jns· 
... :.assim o eiigem .. :.s necesskl.\des rln no.;";;.-; prin· t.riu.S om êsi:•uo p~!'f~ilo •! apto pnr:i" .o .. con: 

cipnl iod11.~tl'j~ e us r..:~s condições ü!Ü qne .o ;)ttmo, ·é j.u~lo qn9 e:n troca ree~b•l do:> :;ea; 
. sal:dtt~ · cost<<s ![•) Bzoazil colloC(l,tU a ·ca.b!'lcaçrro ·i,·miicl,; productos. quo s:tfisl:wam as s~1ü:' ne:. 
..lo X<<t"Ou&. _ .. · cessid;:uied m:"li.;; rtt!lill'Jf=nt,\res : .. :. 

·-· : ---si ··er.or.t·er:noúJ:P.5bitistica f'..Oülmei'cial,l\(\:· .. Orn·, "os EStados lló Nórtt: niiô"prõcl.üzem'o: 
-.emo:.:.; (l<! ~or;_ciuir q11e ucm. tudo é _roSõ.1do o sal em_.có!ltliÇiJJS d~ p~·ov-~r. ãs. e:<:igenci;\S i~· 
:l.Ure~ ner "[1~r1gos? commereto r.lo gen·el'O que ractuctr•els lk\. -prlilC\1\"\l mdustm. do_ ~~~ 
coast1_tuo ~ _g~po.c rig~eza d.o Rio G!\lil,dG .do .Gr-!)J.lde._ .. . _ .. , ··- ...... . . 
S.uL ... · . :: .' :: : . . .. :. ...... . . .... . . ::: . . .. : _ESJQ .lliio·. pód~ poi~ ac~ita.l-o . sob · p~u·•·de : 

. · ·'. :_:- 9U:>ntn.s ~asa:s : -~.o(ll.vcis; qu:mt.'ls .X~1'qnea- tles:i.cce~itar .e p~tdel' ~~bsuhlta:l)&nte ,a.~~-
,.Aas.,de t•enorJ.:l.~ nflo:te0m -sossobt<.l(lo nes;;o ;:;e-. 1-fl'<tllde !llnte lle riqúe?.'l. e prospetidade_: . · 

·: : 'uer,?;de.llegooitt. ·que..H:q·uer:· a:o. m~~ó~ táiJlpO •· ·. {)í5rign:r· ~~ Il:io~ Qritnd9 dp .Sul. :i racelie1\e ~: 
: ·' .::~~lt;\ .. ÇOI)'l(!tt~ncíi), Íllt!U'?il'i.al e ,O .. : m!\l!t~a~to couslimir .. nn._.,sua _.inlltfstri:i..:.-u.m-__ nro<h<~o:;I~:'. 

_-.• ;·::'::.co"Q;h·~~\1)1~a,~o.:;:;~·~:.in~:U:rtei'?li:·-er~men~P.S:::',Qllà :yn'eS.f!-l~;~.r;:~· 11mâ.'·:(~p.õSiÇão; iji~e.~&enu:ntt.'ii:.2l11;, 
'· : . c_çe~-·~uelll n. w.;_lu:;tJ~tn 1ab~·Jl do .;:):ll.r,'.que. .. · . . , uma tent<ttrva ·de: - ll"att ~l ~Io ... pelo cs~ng<t~, 
... :....''·. ·:; l!>L ·.ll ,so.t.;das,,_,cost~ ·ul•azüeir~<S ,!o ;Se ·a.pph· meu te>' de: um Est:r.do _que .'D.ii.() ·s<L tem au·e;to,~ 
~2:·~-ve! ·(~ ·sa;]g-(l.~do;s C;)ru·e~~-ai~esse.prorlÍ.ICtó"cà::· ~l.·. súit · e:itis~~n·ci_a ,. poht!C<>::: :iit~r.l:ió(ilil.;·: éoiJ!O; 
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tambcm !10 li>r e exercício c emprego da sna. Proteger. e:~:ager-.ld<\mente o ;;:;,! n::tCÍOD;ll e 
~c!i\:líl;trle iorlustr!<\L. . . . . .· ·m;\tax.o x:wque r!o R.io Greoce. A\;:?indonar 
o au:::-mento ele 1m posto ;;obre o sal ·e nada este á,;; clií1kuldades e coatlugencins da cou~ 

JllCUC:> <1ne ;~ prohi~ição de illl\)O!'ta:• o sal _es- .eor·re'ucia e3tl~~ngeint :~o momento ·<ml que ·o 
traC(;'!•h·o :lptO C O UDÍI.'O <~pplie<i>Cl á. sua ÍO· E:,i;:do :>C U!'c ":; CGO~equenci,\S (lá, . g-aerr:~. 
Justi'ia, P•~r<> prcte.ger a I>t:nt.lt<cção,. t•\lver. ciMt nã.o ~ jJro~ecr:ionismo lletn li>!.'e <.:~mbio. - -
descuritdnde '?m geo.-.rr qUI) :eró. .awHcaçãu· é negligenci:~..zr·i:t<:nosa . ·' · -

.. 3 tncln_ m:uo_s il l':tbr-icaçã.'> do xar ;,uc. Pl·efií·o, pcis, parecer_· p_roteccirm.lsta. p•·o-
. O· I~ to era ude Jl!.e;;mo con~LJ_õlJC ~:mud~··.ltHm-1 pon•!O o à.ll ZJ~le:l tO de <llrertos s_obre o :~:urqne 
ttdMlc de ~al U::\l!l?m>.l úe Mo~soto e .>.ssu r. de pl;\tJUo CJiedu:co " r<:eus:1. do 1mposto sobre 
·outr:~.s ptccedancrr.;;, ma5 pem :1 s.1lg'' llos 'l sal, como !ll!!ditla. de .. protecção.à indu:;tri:t 
llOUros.· ]Jttt':\ MiulJo de terra ;;, p<tro an~<lrdo. !Wiuci p;d do meu Estl\Uo . . 

:tio !>'"lo, mi;,tet•e;; e>tP.~ tt qne .é ped'<!it~t-. S'3i'ia: p,u·a nó; motiv:o.de ju:;to orgulho quo 
. !nabte :\ pj'liC:t>"~l e rle v:urta,zem. " . o x.;~r·9ne riO:g~;;ociense pud<lS~~ eomp3th· .~n1 

~:IS __ ;) J•l'oiecçao quero .I;tetende dnr a:; s~- o Sllt1tlM' do Rto dól. .Ptil.t:l . ..;\ verdad.;, por::m, 
:1ill~s· do Nor.te" ~r:ovort.-. em a~gmanto .no ét]n~ ~s p_a.iz_~s vizi_nhos estúo ·em m!>lltores · ~. -~ 
·vre;;o d~ :x.~rqt~e, J:\ til~ perse1;utd<f~l:l cou- ccmüçoes do qnll uos, · . 
cur·•·c;;cla..ph\t~ll~'\. E • .$1 n .este 1m posto (\C·Cres·· , Teem :\ -gramle ·nw.tagt!_Ul tio po:ssuiL· <.ibun.:. 
cer o outro. d& l oS mura ~::;ee,::~. r!e g~do, · :'lSsa.:: daoeitl de fl~tdo de pnmelm qoaliibdc, ·til.hri-

, tel'o ;:. V. B:-;. qne .. s~l'<i. · ine?vitavel a il?Ol-t_e_ ca.!}l os seus pi·odllcto~ .<X•i:n o s::~.l estrangeiro, ·: 
J<\S Jn,lustn:ts f,\btu,ao Xilri]Ue r-r peCt\<\rl:t tlo ao _p:tsso q_~te n~ lu_t~mos .com.~ f:ilt.,. _cla. m:~- ... --
1\io Gr:ul!J~-M ~uh-------·:- ·-... . ·' - · · : -·:·:· .. -. ler !:>" Tli·in1:1...rl' •I''e ;i<i. ,de si íletermil:::\ enorM 

,~i:)-õ: i:~'á~~~~1ll)_-.ert·o eCIIDOilliCO.. mi~s_i iUá~tliJt:e_ren~! Jl<lf1\'DO.'\ii<\ po~[Çi\iJ"' de' COE-
o· Sli. Jo;;J.~;; C,u~r,ós - Y. Ex . . esti~ fntiáiir.i.o <'-t:r!'r;n !~;;.: . S!,!17· _<'QLlt:lt•mos . ~orn 3._ imp~içao . 

p elfeit;imeiite. .. : .. 7 .. _' _ .. · ·: ,. . . . .. 'lu~ ' c !le>S~llcr.J:Iz<:r : d ~·-.um sal. que .Dii.O ~ .. 
. . . ..... · .. ·. : - · · · .: . : · · .. .. · ·_ -prestn. a. mil u~kta. · · ' .: ' --· · · ' · . .- · : · :· 
·.O S.: · · Pr:xto ·1>.~ ''f<:ooJt.~- A:· I>:.1ncada. ·1'io·. · .-.E u.o· mesino.ten1po que .. os:.JJo~;;os visinlto>~---~;· 
gt:ltld<?1_1!5_e, ~t;---f~J:•?Stde_nte, : ll-prs:cmtou-t:!il;'r !te<<l11 :-r.rct!ittlilc:i''t\lmpCirtàção ' do sr;·~ "estrnu- ·::_ ' 
cmenrl~ g_u~ .~ll :-e:er~ ;te :m:,T.TeJJto .de Imposto !!i.iro '[);ll;'i ;: pel'fei~e><twimto . dr, ~u::. imlustt'Ít\ 
:.~u~_e 0.. ~a~-~11(:: l~_l<~t~?o · . . : · _ · .. - . · . ·- -~ -(hcS_}:t~ac~ s=.~.!;:r•'.d~_s;·: ·n_õ~ . g,r;L,:~,;·n~.~- ã íiripol;_, : · 
.:.·Pelo, !Dlmto·:· I)UC t '<)Vc~)~- ess~l "enl(llld:l- c· t:oça~ ~ na(J meU•QZ:lWJo;; as. ~ondJ~oesc1aii !}_u_ S· . 
· Tli1l.1~·i><WWI'il~ qu~ . Leubo.tdo tt bom-.t <.le pro- - ~,, s;;hnas; aflm cl13 nos .pooerrr.os em;\UÇt_par. .. . 
. .Bi:ir.~~·br.'e. o .ttS:;:)lllpto lllll deh:~t(: ; V. Ex . v ti; lotnlm!lale •lo'r>~tr?iogeir!f .' · ._. · 
·sr. f-'t·e~idoil tt., quu a cl.:fe$'t quo .Ot~.ü Jo.; in- 1 _De iK·rte riae o· l:tk, Gr:\udo, Ctt:e teudomwn 

toro~:;.:.,; J<J Rlo Gr;tmlu vis:L tã.o sómeut•! t~o propcw.n r·' úttcçiín. do _imposto ;oore o _:sal .im· . 
i.lttu•\1. ~SbttlO O· ·it preL1ll-i:\ s\luw;(lo•· u~ Sltft pprt;\o.l.O, I.'CCei;BiJ COffi Sü:ipfuZ<i, tk (!\113 ::tilldtl. 
J!rincir,al industl'ia . . ;;.:: urro ile:>p:·endeu ~~ p~opostn d~se. lucon~ 
, .Si" iutençiio dos illuslrr,s -SI~Znat:~ rio;; <l:i. hixeJ n.n~mento. ·t:u1to qne, por meu iotermc
,.,-n~n•l;i . ~obre <)' • i!U.l . e pr·ole>:ciouista pin-it dio, >t~se io:cado :l ~uc_grdar com o ·mus-. 
f~:l.l:!: ~uhi.-. a. imlustria <.lú Estado que · tii.•l tx::l•~o. l'IHa.t·)~. d:t. ·<=O@l~u:s:~o de .Qr~.amen~.o .. e_m 

··!Jr,n::;;,eut.• .r•epl·esentam nesta-· Co.mnr•o., nii.c• n_:-~ r~.~?7.1r ~IM. tamoem en~ n:J..o utt~r:r.enhll' 
~JU,~o ·•!-nc ~o- ;•~::cus•! ·arrnelk\. ·quc.f'ttprese!lta.: Oo r:rlreltO>:.acLtw.l.nen~e em Vtf)llt ·.. ... . . . 
llK•S -\' :1:·;\ pt·otl)t:.-el•·a. •in·lu~tt'itt. :-·no ' lifi;;so E:;- · Sr.. l"l'C5ttl~ntc; · en vou· --cor.::lull', ::te no~ me 
t:tdo i.<'i:Í iuJnie• !v~lU1cnte l:alido pela. '"••ei·ra r:··li~u!o e t~ C.tmar~ fõl.tig<tllissima·_ com ns . 
~h-i i e a:;or.t. tii.<J <lur-a.mente pim;e;;uiito· por minl1_~ llumiltlc_$ _'~hsel'l'aç11es . . (.Y«o diJO!<t~ · 
e;te· conjuncto. ;.tgour·eiro ·\te impostos ·qt~e Yão. · do~;) ·• · · · , • · . • · : 
aggrn. var:.:ünd:1_ nu1.i:> a .snu..critica. exist eucia. A.n tes, porem: o.esa.Jo ~u:ar um, . a..p~el~o :~ 

Nã:o .:·stou '"~lto ri~ado pel.<i. : b<\OC;,rl:, que c_aLn~ra e esr.ee.llllmante. n banC;J.ua mtnetrn, 
tr.n!Jo _ :~. hotrrll. · d~ l'~pre:oent:\r; o. rtt_zcl-o : tlJO '1!Stmçh~ _'1naut'? muneros.\. .. . . . 
p.trec~-!-!le· por~:n ·_qriê posso· "':trnt·1nnr, sem Com respetto ao anposto solu:e g:=tdo, dtr~t 
re~cio. :quc os 1;epreseotantes do _Rio Granrle aos nobre;; !E'prese.ot;.n~tes j lc ;\hllas ([\le o H.lo 
:~cceit:tm <1. Nducç\lo propostn, peh~ ~onrada. Gra nde,do. :>ul recebera, na_o de_ ~roços a bel'~ 
Corumü;são · í'te Ot•c:imento, soi>ro .o:mi~"mento tos, . pot~qu~ os.nplple~os . nuo . se :!nxent:)_ram . 
quo 11Vemós ·;).honra. .de p~dir 1m .. ~meÜ<.ta. q_ue pt\r(l,:.os _1,>o1s (tjsc,); _mt\s . com. s.~tisfa~ão e .p~r , .· 
!u·manios·.'· · c . · .: . . .. -. · . . : _ :: -- : pom preço o . exce~so dos gados _aesse .. :fllturoso-
. ~~,ão :_qiiet' ~her isto, Sr. 1)r~J?@~o tetquG._ -~u, _e J>I'OS~~.!·~.,Es!~d?.,: ~ ..• _ -::~·:·:,.:.::-- . ;~ ~ _:: :._ 
~l<l.:' Pt~t~çcJ<'Illsta;:·.-prefiro· · as:. tnooria,s· do A' C.,-ul!o.ro:·.peçlirm :_que· .I:~J.~tJ.e · .p.ntrJobca-
_hvre tt.mbio,, la'(l_t.o: . qtt~[lto:J><l.~~D1 ,~pp\i§ar~ :m~ut.e··'Q;imp.~.~~-~~b.re: 9'-~aJ;\:Pcirq\i~te.i ~~:~< ~:, 
·.~e·~>iO:'i,;DOSS!fJ):iiz·;:".~'::-~ ~.~,_:,- : : -.-. ':::.,:;]: ~':-. ·'·'i' "- . c :· cdti:o 'V":ii'e: ooi:iefiCJ.l\1' efficatmeut'e' tllll3.'!UUUSfl'l3: . . ' 
.'/·~r~·D.\Lõé simi_iíeá'])i'otec~1.i que:eu., .d~jo <iue,uãç ~]ióde· yí~ei: 5em:.o sal_ e~~~ageir:o._ e_: •. -- ·~ 
~}:.~~~~~_rins:: clo .. ,weu-i:- Estado-~·por;_,~Il!or· ás· ~u~ ;por:::.seu-·turno ·,concorrero oom~:-vanto.!rCm.- · - : 
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. .. . SentÓ~üie t1:abqulüo, Cel·to á~ qne nein '.a .p;1'lill:iria;;; e tle ::Dteresses de 'ordem tUellÕs. 
b3.nca.d:1..mioeim me 1an<;>ar:l. o ·seu .ana.them:1 elevad;J,. . · 
n·~m os illustres deleusores . das . s;tlinos do Úr:..se-hht que h~. interessados qÚe là~rtfll 

:Norte .sal~;arã.o d~ m~.is n5 j>:'ib"'ras 'qu~ tive p·e~:to sob·re a comnliss5o.:\lllll de quG ri:Hh 
~ hblll~.• •le profe11r em· <lefesa dos interesses 'iie f•i!;n 0~ presente ;;es:;ü.o. · · · · · 

· do men Estado e qti'e a C<1·m.ü·~i: tãti. benevo ta.· 
!I'. ente 10e dign~n .~1~ escntar. (Jluito . b<.-'1a~ , O .sn. Brr.::sm>ICTO LlÚTE-:-Não r.polade>. 

· ~;~tJito uú1; o <>:~·a dor I} lll?:ito feliciwáo.) O SR. ZA:.rA-i:\1iubns ]X'\l;rvras exprimem:· 
Fica allisc:Js:;ito âd!<11J:~ pela hora. ;~.penas uruo. ccojectun\, e nes:;a m.;sma mie· 
P~sor,-se ·á hom C('StiMch ao expediente . h:< o!Xc.os;.l, nem à V. Ex., nem á C:::liull!i;. 

d · ~ào. .; . . . . o Sa . 1.• SEcl-~Bl'All10 p1•oce· e ú. lei tnra ilo .->.sshn oom(\ nós temos 0 maior inte~es;;; 
·seguinte · 

EXPEDIENTE 

<.>m !iqui,1ar esta. quest5o, nada mais n:ttul'i\! 
•lo. (\HC c.s nossos ~ilver>urios · ,dcsejartll'; 
ãdiill·:l. 

' · Em· todo o caso . ·e ·parac:1usnr ,.,~p:~ro qua 
.:R .. equetiniento;;.: .· aind~. ~s~eja.mos ~ eomo uo jlY'imeiro (lia .·t~~ 

tnor!o-se de niateria <Jl.la, além de u:·geute 
. De ' lllsoÕel Telles tle ·il!er;ezes, ~judur.le po;· :>ua n:• ttu·e:ta; • Li:Jl:a TIOr ::;i iú·ecomea.' 

de macbini~l :~. d<\ ;;rmad;l. lJedir,do que s~ja d<t~~~o óo Pr6idcnte i!a. Rejmlllic~. o ~g:t!· 
conto.do •. p:lra, 1cdo.s os errei to;;: o t<:rn]Jo em em· sutl. '.i'.ren~a;em pediu :Js Congres;õ~• Fe~e
q~e ~ervm .::a~n o ex ll-:10 c tiHl'<l.l '!O.- :i.: .c;~~; p~;l }1l9~!içlas (H!~ o. _hahilit••~se.nun·esyhel' ar 

·llU$St~O (lç,·~{:t!ltll!i<:e (lu~t,1'Ü. · · ·-·- : •• . .. . ihlftcnidu.des. . c.~m que lu!.an:U alguns ·do! 
. . De Dnmell!'Olli~.çl:l..:S:rr:l, e~:-pr;1C!l ·-volml -· ··F.;;l;:d(Y>: clll. ·,t:mac .· : · . · . : . 

. · t:1.J'·h;. d_o. ~xorcito.-pcdindo um<~ peusão ·~,f~· ·· .. · C::>n r~s~o Que si nto-rrie vfllicto,m:J.guado p~it •. 
.. ·conml,:mwde f>eu>Ges:e C'.<>nta;;. · :. ·. imliJl'erenç:\ -t."'mplGt:t t!o ·.centro 'Peb .•. ~t>rla' 

dr.s !;artes,- indiíl'ereoç.a ~eral, que vae ·da 
· .. · ~· sit·; . Z~írna.:..:.i\Pm. eil. neni os ~~U3 ·i mPI!lll~ .. ;lté Q.~. poderc.;;_Je:leJ~S, .. ~O~ quae>., 

. .... . ·cofrc.ligionàrim;. dcpnt:tilc~yern. 13'!-hill., po~· i\lirr~; cnmp~·e zel~ii·. ji~;lo ' llC:l~:estaploJooq; 
· IDOS se.t· :~cccsncks cio Í:l1J)aciente~; . · · - . . . qUl:l a Côll:'c'tituiç.io lhes emlt--: . ·.. ... . ._ 

. &.: ~in co )ongc>S··lll0Zê:'$;!ifiHU'thimns o J'l.1.:- :· . E o. qne a.ul!.la e. Jlj:ii;;ht~J.en tay~J-::e:a :utlif,;: 
·1'CCel' ·daGommí::"(ió 1\'li'xta:·ü. <:tlja <\Jwecia~uo fel'e;l~:~ rec1 pt·oca tl(ls . &õtarlo~ ;\.ue(;tO.d(•S dos 
1oi saum&tlid~ o. re}Jl'\!:-i&n !nc;'io · qr:e t:vo ·mesmi's ma.t~s. qunndo uavíi.m J:etül.ii'~ic e 
n hom·a de apre.euta.r :1.'' Cr>n!:N!"-.<;o Federal f,Lz~r cat:isi.C oomuimn.' p:u•;~. o!Jte1·em ·v.i·orV 
l ',nl llOlM do Podel: L~gislalivo' do l::~t.;u!o que (lencín:i'. · . ·• . · .. · . . .: 

. :repl·e..-:cn t<'. · · · .. . . . Ténhn dito . muit:1s .l'e7.eS tpie lH!m t!irt!.Ctl,: 
. . . ·· Dei-me· ao tm't.:t.Jhh rlc fa7.el'i1a tdb1i:i:t o! tJem indiréctaifi,~nte C:o:ícorri p:\r:\ o udrc!lto 

llisto1·ico <.lo~ att<:nLMo.>a: li t.:"IHllHlHirloi:>pt:!!os 1l:~ Re;tuhli".;:•.; m:li'. snbruettendo-ma :tO iilctc. 
:\ctu:.tM ~m·crnantcs · c dehaldc .. tcmos-e::t)ii- 1 con,•unnlallo ,~ .. I ?i .· de. no·.·einbro. e $Ó cmn c· 

· mdo pelo t:en!eilici 'le;;~l•JU<:l co!li:tl'~mo,; eu- intuito de contímwr a ::;.~r1·ir a P:1tria; ne~· 
. çootral' nc,s JW•tlete$ .ferleral!::; coo;;l':o o:; mnllJS um :ó cbstil.(,nl\1 telJlio . crc:fl:lo ::o novo reg;~ . 
(JUê'~.UOS .:•.!lli~t:llL · ... .. · · · . · . ~ .:. . mcn, r,'ue des{:jO Y4l' ro<l lhot•,\dO \lé · dL\·. ~~ . 

.. ,· .. , Ja , Jll'llcm~~i :t. ín ter.I'Bt:ç:io de V . ~. ,-SI'/ din: · · · · ·· ·. · · .H·· •. ·.···. . · · : · . . 
. : 1lr~Bt\ntc, p~tt~l. obter d;i .commh~o ci qüe· EntJ•istece-me,· pois, yer:. mnrcl1:vque ns: 
.. óUtl'a . couiift. lliio serin ~ia~o o cum1wiruento. con;;as leYaa;, e ner•l"POo:\\) compreheudel•eo:a· 

. l'ig-or~o Jv seu:;; c!G:v~l'liS i ltiio fui ulais t~li:.: 1~di~rilt;;üo, que ret.ln.%!U 3$ tUitig-as (lrovi.cc~_' 
. e a prova.c;-slit eu! ' 9.:1~'. :lint1':1 .JJo,j~;·vcnbo. r~: I ú .Sall<tipi;r.;; i ·c_ujos g'O\'er·wulores c.i:<~t',~em O 

. · <:la_w;u: (h) }l·ibun;r .cootr<\ es;;:i Vt'otelução,. m;iis . into let-a;;~l _d e~pnti:>mo, sa.lt;uldO' oo~ 
que .nao s~1 :COmpJ·ehender, nem explícat. ·: um r.l~scmbtlr.tço_ mqnilli!lc:lv,;J :;obra n$ Wl$. 

·' - Por m:l.is . compl\c:~do qne .seja. o as:mriJ rjto. otdimu-ra:>, ::olir~ :is Com;tituiçües.csti\dOõlfs 
· · ·· ·· ~ubmettidó· ao ·exame ·. de 1.iirUl. cóinii1i~Sito.· o e sobre :~ Coustituii;·üo 'FeJer;\l e r,;zellao •11 

.R egi."l1Cnt(1 . m•1rca o pi·n::o· de. r;tünze di:is . viol.er.ci:t c. dn. lhcude mdos de <l.diniui.,tr:J.ç-~~. 
}lnra .que.' e!l~i emitt;t o seti parecer; c· · .A ultín1<\ somt;r,l> da lcg:~li<lade que (tillU., 

· :-eutr~tan to.< siio· · ; ~e~_r~lclr~s . cln~o .. mez.es, . _fl{i':i(l uom.ü~~!o ,o·fficl_;;.J d\\_ 13~hi;•, o <'over-: 
~J?-1. ._que a Colllill~s:;to M!:da. · ~hg~. n su:1. . oador, ;~ct_Lba é e :ueJ:xar : mopmtlclamen~~ ~" 
op.mwo - soh!'e as cond1Nes.anormacs em. Qt\e ~ov(<J'no: (dn ·llC:> o telegramma,, que .. llO=> f~X 

' se aclla um (.!~ rit{l;S ilnporttmtes E'i-t:tdos da (\irigillo hoje), 'lJfiS::ando. a nihnhlistf;tçà?;!!) 

~~~~~i'~~~~~iÊ:~~t~~7i ;~$}f~ff~~f~~t~~~~~t 
. . :~ . · .. ;' .: :· . . .. . ....... . 
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Al')NAES l)A C.-t:MAl~A 

, rer ~~véL~<l.", ., n -Bahia." -t.;lvc-z ni.ío tivo;sc ~he-· 1 'srdtó'iíãó nl' nc~te reci11 to o íllnstre or~: 
:gado'' tuo tri~te silnt.ç-iio: ·· · · I nisnnc)(' e cllete do p:\1'ti<lo rept~bl!cauo ·re-

::-iã.) deYO set' cun$itierado sospeí lo qanuto I d Pra !, cujo fll'O~J':.lmm~~ é· respeitar ·e fnzer . 
- it Eitna~i\0 pas~nd<~. si nr oir-i-:1 no principio, llrespeit:lr n, Con:;titllkilo t!~~4 d~ re\' el'airo . . 
/.l.~:nh·o em ponco 'I'J ·me · f~:-rç-nt!n ~ - !le.f:1l'·l he a 0 SR ::;. x'l·o· PERElR·' _ Quand u:-0 ·• 
m;nha confi:1nç;_L _ . • . · ._\. . ~ ·• o il. con-
··· :\os tcmj:lOS de ma!or poderio tlo 11!::\-recll:l l, l tra.t•t;U' 0 l)artl:.o . _ . 
'uã~>Jni í!oriDnish\, !11;1:> quer pHec!et··J::e qne, O ~F:. ·zA)IA ••• p;ii'l\ dil·igir·lhe .mn:J. ]Jer
-sol:i o go,·<?rno _do J1f1jO?\ :1. g·~nte d;~ B:dlia l!"U!lta. (O Sr: Gl icc1·io ent1·a 110 _recin!o), 
.!Jào .tet·ia a ons.:.!in de chega:· "ode cheg-im. ApplaudeS. Ex. aatt!twle ti~ ~etL~ corre][. 

Tenho e:>~ ;~ rr•·:<ufl! fJ~'iin. l'<'l"Qil C n:~(jt:~·l!t) ;:ton~rios du B<~hi<\ '! .lnl~< l qne t:Jt:S e:xces~ 
tempo ~wtneou·~~ p:l t:l o :'l" dhtJ·ieo :llilit:w o!t:\';,m sot·-enc::qJ:Idcis e ~anccionados peto ~ 

-ur:-1 cc:·to comm:i!H!anle. e ~J•;;lilou-.-;e · ln~o r,a :-titlo '! 
· qne it ~n:-:. mi~;;ãn t> t';t :ouxiii:Jr · :\ d0; os\ito :1o • Si n;i.o pertencel1}(1S ús fHcirns cj'u::: S. Ex . . 

pod9r municlp:d, de~í~n:tdo p0b;; U!'Da;.; elo! tl!•·i;;:-e . 3omo:> -. totl:~via l_,r, zi!elro;;_, _ tema; 
cCüottal. r h!:'~J t05 !.."..ll"a!il:dos peh CousttltHl;aO, ti~ 

P<t~::ei enti!o um tr.k•zt·nmm;1 ~o Presi,fc-nte <!c\-e >igorar ·em toJo teFítorio dn Repu-
. -<.h\.ltenn<•licn .-dnr.•io-lli;; ~ei<:ncia. do,; 1,0,1 to;;; J·ii~n. E ao -lado ·tlo rn·ogra.mma !!O llO.rti- · 

· i!U<l côm lanbt ';1:;:,i;hmc;,, t'(ll't'iam. Reet:Li do. a que f.c;\ rec!m:irlo o compi·omi:;s,y de 
pro:npt:J. _ re:::p(l~trt -:1\h "~t:ainle~ [l)rmos. l1onr:t ront1altido pelo Sr. Pmdente da 
po\\co ;nnis ou mun,;s. «TI'i•ll'Jllillí;;1,.,e: niio :Jio1·nes com a m1ç;1o; de zovel'Oar com (l 

admito rleposiçõ~·s; 0 podêr muuiciiJa l h:\ tlc lei. •3 f;tzei-a r·e,.pdt;\1' ':gu;l lmente por · 
ser rllantitlo _ ~ .X~~r·~it;l~!t!::>'> .. EJ.msl ou a.- pu- .. tc·tlo~ . .t.· ~ii.(l, u_üo -é ;oss1vel · rrnc--~~. g.i.indê: 

-_-:bli C:lf;uo :··d~E:.::1 TC$p<•~tu. peln;· -im pn~ils;t --_ pal<t n,;• iori:t cl~ :um Estndo .. se.i•~ oppres~<.~. e es· 
· · 05· iJo,;:sos:·ach•er~~~·1o;; se -re.colherç.m rto· ~i- pel'inh;lt]a. por. tlm:i. m;do1·ia. ·· nudaz, fJUO · se_. 

: l.:jj,CÍ'-• - · · ::poh ~? o ::ú nn. polici:~, •1uo ptJga.mós piu-a 
·· · · ·· · gtll'tl.ll tm de todos.. _ . _ · 
O JI,jo1· por: iil. t~r muitos tlcr&Hn.;;; m:•5 · E é ptn·que i:;tc n;,0 e ',)os;;iYel- no;; re

~:\hl<\ x-;:;nmn· ns rc:;pon~nt.ilit!a<i<':' de su:~ pu- gimens dr:mQ~raticos -que reelnmanios tirg-en.:' 
::__sid~o . . e t;llve:r ... por-l;.~o, J·etiran:!<..:lhe ··;t ·con- t•.>S e ;:n:mptz:s m3rli<las da r1arte dnque!te>_ 
··· fiail~n no:itic.~, iililíai,; tl <;íxfê1. de te:· nor snn '(U· ~ ;:e_ euc:,1•1·eg-:\m:u ·;:ia , ;!h·ii;it• · .;\. Repu·. 

·· . Ili:~~Õit · :~ _l)]aio;·: estim;t ,p~o.tl. E i:5tou !•Ur;1. _ · . · . . . , - -· ·· '· 
,-,. ~,::. ,.,_. ._. ._.. CO! I ~eocido- - dO; . qti<l;. si . m6lhorf.!< :~u~i !iares u 1 1onr:~do depu tatlo l'Cspnndct•crnc-hl\ qti~_

. th·e:;.>e cncontt':lrto, :\ sua '' 'lr:, i_ni~tr:tÇ'iiO seria. oã" -:·: .zovcmo .• tl tj\10 porttditu ni'~-J lha cabe 
. O~ltl':.t. :t Í!IÍCÍ;ttínl ue tae:; nwr.litla;:. Sei d i.-; to, mas 

. . . I) :::-í~. C,\S~l.\XO . ÍJO :'\.~scnrr:::-ro - Ob:i- llo:l o~. ub:em f]UO S. Ex~ hültle :\ltli to , po- . 
__ ;<:o! o_t_•o.)_la l:'.•rrte que :rn\3 toe;·,. _ . .. . ! d<· ~: ~·~:uu~ute •. ; so_IJ_t·: ___ Js· qu" · ;;oYe•:n:tm._. e 

·' , · o;:;;~. ZA)L\ _ o :lnhre d::-pnl;trío b~lll .:;;,iJo por, ,\ ~ua :.ltr:>t' c.n•,.to mo1-al mutto 1~ 
_ ;me fla -n:l.o se Ctll:t a~~im c·m the!<e, :::i"lo :;em- co1:cor~··;r p:~~. q~e <:e,;~ _o .cst:·flo ._ano·-

ú·e G~<:f:jt tn:-.uo:s os rtJ'>~e:lle<" . Wi . .:o ;\ . m;• ~ <:lt1 IJI!l1 Vl' cn.o;:.. cro!:l Qtlu ~o n:·cm~~ 
• . c: .> _. _ . ' . '· ~ 1 mn !lo. m:n~ fique et>z•t.) •I<' ljue qu~m l!l:ll> 

,\o honr:\•.io t'el':--.-st>nbni" tlo :\1:•ranh:l0 "NTr·~ com e~~a.s Yio!et:ci:l:>-e l'XCt~~os ó o rtl' 
for:~m; en ~- r·c;;:·ue~ lor!o:; ._ ~~~ [mp<'b r:(l:l_cet·r!•·:J - ;tí\ii(: a !'dJ:lllhlica.r.o, fJ IW pn'c' í~o. ·se L' coo:;oli-· 

__ _ t e·;; a r;all:a, (;U}I ~ttnu~a.o .- :ünd:t mt\IS ~r;rv~ dnd•i pelo nmor, !•ela concr)rd ia. e p:•l:t l't•J.tcr-
. ::e toma eOUl (I que :u~Lba tle -ll;11'· i;(f. .Com- nir!ade. · 

:Pat!_eÇn:-se ,:os in!elizo~ fJnc teem f~111e e _secle Nada !uct11iit a. r~c:pnhl íc!'- .com a t.l.i\'i~ão ~~ 
do ,luttJç:~, o qttu :q,.-.zat· de tudo, l\'>(• s;llnr:tm 1•.1iz em vencedo!·e:; I:.Vc:Jcldos. em per-s••gm~. 
d?. te_n·eno l~g:t~.,- -Si l he p:l]•;,çe 'l~C & li- uõ::-,::; e por.-eguidos. .A I"evoluçiu) de 15 jle 
g-tt tmo e !egQL tu(.u quanto o~ ll•l~;;t,s <Vh'cr- nfl·:~mbrc 11ão ,.,,iu p:u·n. nos tornn1· cscrn.>os 
sn.t·ios fi1.erum e contintw.m a fazer·, •li f;'\ i~ to do nos.so~ ad>eJ·s:~ríos. O qne . e lla -tw:s pro
mesmo. - mct.teu foi um rezimen· de Ji!Jerdat1e e d~ 
. o q_ue e itnprescii1div-el & a Úqddoção des- onlem com n. plenitude ·. de direitos pn.ro 
: tt~~ que;,:lt._es por 11arte dos podert-s feder:~o.:: . todos. sem di:>tiucç:to de classes ou core;· 

--Temos clado sem conte:>ta<:ão :um gr-ande politicas. _ · . __ 
- e-:~:.empl() d.~ paeiencin , snpportamlo tudo·, .. e Tenho; pois o di réi"to rlc exig-ir, em nome 
~appell::n~d~~'par(!. - o f:C!verno centrn.t. Si este da !1onra r e!)ubliéánll , ô ·ctiinpl·lmento ilo.tiio-

.. ·.-· ~ ·· · :·: ··-~ao menos n!;)s ~guranttsse que em :ctrcnmsttUl- · ~olen'lnes proii1eSSilS! .e conto que ___ o· il.l!JS_tra 
, .:_cia ·a.lgl1ma iuterveria':Q9S:negocios. dn: B:1.l!ía represent.1lJte de· S . . Pa.ulo .. não · será . inditro-: 
,cPQs:to·que ta.L:.solúQãi: 's~ja ~:e~! mente dept'?." r~nte nós ·uassos just~ l'éclamos~. _S()ÚlQS~,~~ 

.. •. · . . _,._·_ .. ;~mvel .em um.Jl(l.t~eoustttuu.l_o,_nosa.cllo. _nos re- :espr,lindds-.e pecUmos··' tirovJaeiiéins ::ccootm)l5 

i~";:~;:t~~~~ii~~$?~e~~zi~~oi{éntaõ ·a~q~e:nos'~-"~-- - . ~~~li~ra~~i:xh~~~0~o~0e~~u;~~ .c~trémo~c~ 
~-_Gt-~ ~~t·~~-~-~:-.:~;~~- ~ - . ;.., -··- · 
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· riu j i1 th;e Õccn~i ri o de J~ostrllr no il1 1istrc I O SR. BEXElllCTO LEnr:;- 0 nobt•e deputndo 
co! lega o telegrammtt que oos foi dirigi•io ua 'I esta>·:~ no ~eu •Jil'!'i to, reebman•lo cont!:1 
Bahia. As consequencia.<>. !'ão raceis de pre- qu;tltJuer demora.;· mas al.Jso\nt;nncute nao 
1·er. O r-re::-idei:te ilo Sc:-m.:.•ln ant(:?o, legi- t!nll:~ o ttireito •.lt;; :'.tt!'i!.:uir z. demom a mo
t!nto c legal, nrio esqunc•<l'{\ o-::, ~~n~ <.lcverPs.

1 

tiv~~ menos ·lícitos, pot•qtle, ·de·.-o:li~er c;~the- --
D~ut ro ern poueo to 1·emos l! tll iCia de (lne "'OflC;ltnf!a te em nome d;~ CommtSS;\C !lttxttt, 

n~ B:dtit~ acb!).m.,-se Gm exc;!·r.idn erTeetio·o-1 c;:,;(l, COtnlll ÍS~[o r·csolvcorlo-so :1. t<'Úl;lllt' .esta ·. 
dons goveruador~. e nfltúrnlmente nmhos l 01: nqueH~ ~eliber::~çrto, o faz ll!'IÍ('artl-eutc de 
~olir:ihtn rlo n. in terveu~ão do P1·esidonte rl:\ ;lccorrlo com os dicta.mes da Stli\ <>.on;;<'.í~nci:~.,. 
E\epnl•l'f:a para se. ma.:!ÍC!rc:m. n~ posk:lo ;m [ ;;r.m :>e · importar · :thsolntanie:Jte com i.n~er
aue cada. ~~m se Julga com d.Jrf.lto col!oc:lt<O. 1 ess~,; pal'ticltt!'ios que [ll'•rVe!ltllra este,l::tm 
·A situacC•o nrt.n ;•úrll;) S!ll' m:.~ is gJ';\V() ;· c o I eu.volvitlos nessas queo;lüe.s . · 

g-ore!'liO ~i vil ,;o Sr-. ~::>l' IJt lente de _Mnrne;; l Si o nobre deputado quiz•· sse fazer ~m 
dev!: sentlr- ::'-l comron~l·lo aP.tf! o tr!:;~~ es- pouco tle justiça ao~ .i\1~:11h1•ns <l,;.\ Coml~!lS
pecifieulo que off·~_:ccem alguns &ta_d1li: do I sü.o m; ltta, 'tllG 3.li:'ts l_)··;·teMem a p 1rt1dos 
~~l·te. g ~:omo _ nao _l<',?bo ou ~!'O mcw pnr n .:ive.i·;;o;;. por·rrue comtn·,•!le~lt.le -se que a com
ext;.::n• pro~:lllenct(IS, sm <~.o <\ t r1lmn_1\, l'CCOl'l'nl missfto l!ão pertence e:-:cl ~:.;;1vame? te ao P<ll'- · 
a. t:!ill . M$.te momeí1to, n:). espel'<\llÇ~l. de qtte 1 t ~do qui} eslit o.ctn\llmento dommando .na 
uão o li•l'ei inn til~lwnte. · . . · 1 Sa.hia. o ~~ccrc dlli>:Ítado terl1 _s,}lÚ •.!.n:'i\là se 

.Entendo rp~e m•o bal'_l": que O]ll'lmeu•o n~•-l lembrado do:; seus ~!ltigos hat:nto;; p:• :· ;amen~ . 
. :;!~tratfo naciOnal ttld! r~tluahnelll~ r~spetle t;~res. . ·· 
à;; le:s tl11 pniz : 1:. · mi~ter uinrla qn~ .. AR._fi\ça \ . ... •. ... . ., .. ·- ... ... -: -- i ~ di\ ii1·1 .;!):ú;i;; · 

.. respeit:\1· ·po~ M;~1ellc~ . . q~1o ;:?~\:orri:'m úS E_:;~ .. :' o_~,,, c.~:m 1<'•lLTlO · n .G1: ~1 .. ~.\.,._ . • _1 :· · · ·<·-
tadJs. S. Ex .. e um J Ui"lSf.rérJto, e bem -~-.na 1 o SR. BExJ,:niCl'O LEll'F.- renho_a. ll:'l:W:I-\l c . 
Q!'!' ~ :t !P.i, ~o tl!mifo· e~ ,iu~li.;~, de\~~m os ·PCI:_t•:Q(:Cr a. e;;;e: -p:t: t hlo, ~nn.s uo seio· da.· 
CIU3ot<WS oiJe,lJencl<\ ~ ~est'lotto .: -~l porem_ es- j çomn~i:>siio ::\I_ixta c~e~o qu~ :1<\ l)l~m?ro~ que : 
tamo~ uo pleno dounpJO. tio d!rottQ dn. -ror\<1, nlí.o 5a.o 11\:il.lJ:; l:t)rreli;!HllH~l'\OS . . · · 

istc• mesmo n:'~ tl~c~~ll'~ _s'; ~X:· , e _n?-s~-'ª-~Jjeita·j- .. ~,. o ·, .. n{l1H·c·. ,), ~1-'_iltado--teri~_attrib:;irtoa.:· ~~:mc.; 
remn;; ao ·u·.r;··otct,,;·. · ·. . _ ,·ra . on trc>> mctl>OS que 1~ao o p:\rt;dnr!,mo ; 

i•!l!lir~->e, J•Ol~, :-i. 1·::-.. d~ maut!ar pnhl!c;u· l f=ranrl·~ ,\~mot'.\. t~m haviot.J t.\mhem. no? ~os 
_no Diario elo · Comp'cssfJ o t~lc;,rrnmmn.--qn~ •lo ... \.m:uo:1n;; ,·dH ;,l:J!..'Ó<Ui o de P;:rn:J.mbuco ; -

n::\::•lo i• · ~~~~~a , <~fim ,j,~-.. ~ ne .ch~>!:!'lil:'- (lo-eon1H~- po1·tan-to, ~- ceno;m:a qtlP._a.e;ÜJ;t . .I e ser. t~itn. _· 
tmwnto 1l.o !-'<H"•'~no, : _t,~_t•nune ll!':ldando }~em I _pr,Jo .nobre d•>\)l~t:\;.lo;; esto.~dP.~c: a. :tq,\~,. ns ,
<'l[.-. •] tw le.!CJ'n•::w n:t.<:> e sober iln l::l. c!o:s bsl: ~- 1 ;n.:ml>:·o,; ,la co:r.:m~sao , Olht'a o. quae> · s~ -
dn>_. !' íll\U ~ d.:\ ltonl':t o lu govrcrruo l:t!cl<~l;.'t! .<'(l-1 contum c.;; Sl'$. Coelho R..::drignes, Corr•~:l. de · 
h:!•1 :· os :lbuscs o 1!xces~os T• l';ltiC;t~l•?>~ (>o ~· t.1·:mjo ~ ,;O!l•,;üve;; Gl\:n~;; •. .. '· ·- . :.: · 
cert?:' !!••~"•' ~"ll ;••I"J '•'S. (;\l <!l.tO'bem: 11irrmt fwm.) I M.t:; ;; rer .::Fir. t! anc, reU!!Id:\ a Commtss;,~,o 

t• ~\:. PR.H~ll'";-.;n;-\'. Ex. :<c11·t atteu•lhlo. l l\Iisla, t:·:\tou logo~~~ or;.;:\nisar um pr~,iec~o 
\· ,,m :'t ~.!i!l'a ~ 6 \i1lo o ~1'gttinle : ~uc ti uha 1'Dt' !iru tldormÍll::ll' n. cnmp?.tencl:l. 

. . . . pat·:l. !'ewl n~r ~·.>rnolll:tn te.s Ci)SL\S. e, como 
T:·•· ·gt'lUJlllHI. - Halna, l~ ~h: .oll!.tt~>I'O. d~ ,~ti!c-;:e. onio:nt lleht compctencia. do ?oder . 

lt>'J~· .-. ;.v ueputaolo _Leo~~tgll t!O· fdgn~!l':.l:; L~~shÚi\:0 _ . · • · . __ . ·.·. 
- ;; i_._>-:-0 go\·Grm:rl_OI· HIOjll~;;([amet_lte l!Y;~ou . i::Sé' projccto (! 05 Si'!lS snltstitu.tiY~ fol'am 
o. i'''W!l'UO <I~) Ba.t·iu1 d" .. ~am:•l;;)l'l .. _. :sef;U? l;i;i·i:ímente· d<-;h;t.ticlos no i;·2nadO,o!:Ca::tOilO.ndo 
lto.i:,· _p:.m o !t1o no D'-r~n:rilo, Commull ll[Ue au>_ ist.o demora. ·A ·com missão resob~!:u 'lU~ , em-
nwt:::n,;. - AM!Justo Gu""W"t7e.<. . 11:1:into rião esth·es~e definida por Jei -~·com-

. · · IJútcui:í:t pn.1'.1 inter>lr; não __ de"eri:L to:u~r , 
O :--'r. Dene~l:i<;to L<~i•e ~ Sr: conhecirn~nto de casos pa.rtlculares q1.1e tl-

presiuen te, memiii·o d(l. Cvncmisstto l\Iix til.· qtic u hnm sido snbmcttidos ;\o sec1 estudo. · 
acalJ;t Lle se1· accusnth\ peló 11obre <leput.;1do : -r,úido o. sen:ld.O se· m:'l.n i rest~do contra o 
peh B,t hia, e ::tlém di:>so enc:nreg·ndn rle dl\r · projecto q11e ;t Cornmissão i'viixta h:::vin. orga
Jl~Ncer _accrc:1 do c.;t~O daq_uelle Estndo, t~- ni~1do, coroeç~tmo;, a.tom;lr touhccnn_ento do 
uno o ·1·1goro:;o_ rl:•et de -m· e:'\plicu.r :l. ~ttt~- cnso de Serf!ipc. 6 0 honrado deputado Sl' •. 
tude d<t conuw:>~ao :1 c:;se:I:esvett? , e l'l'IIlCi:: Paulino ·de. souz:\ .Juuior, qne era. o relator; 
pu!~1ente a minl_w, atti IJ!-de deaute elas ucc;~; ;a pre~ntott unf Fireccr, que -nós til' e mos de -
saç·uc::; se_v.eras, dm; I'c:!lerencHtS pc-uco dell- ·est udar e assignar . · ·-: . · · · · · · · _ 
Cadns quG o )Jonm~.f(\Jmrlamelllâl' aca~:l. d<l .. g; Ex. sabt; .. perf.~itamen~e .. quen ií.o -t elll :S?-

. ·b:et• ·-a -.- um:1 ,~mnu~s;1o · que mereceu -a con- 1nente,a:obriu:n~lo :",cle · estn1ar :_um tJ<H'eceL· . · . 
lla:tu~·:aa Cârnar.t e d?_ S~n~~o. . -= .:.-::. .. -~--· aquelle::que. :temA;c1ev~r de .o :Jo~l_l_ll)~''·r!·'ma.s.: ~}::':. 
---o:~Ir. ·ZA'Sr,\.::::..PeÇo ·:cresculpa·_·s; as· J!Iin~1as t:~mti~i:n: :útuelle: qno ·o, tem ';ie ~sstgnar; -.~:run- •· -- ~·- ' 

··rnbrry.s 1or:1m velleruetttes l:or~ttne. ·nao tn:~ ,!e .. qt~e :t. su;t a~s~~D~\t~t~ P:~o H'1_1ll~ ~~,ndc.•~r.. ..·.:. , .. : 
_.lO t~nça.o de molest'lr ~ .c~mrmssp9_;_ ·· • -, I gc-~c1a cout qptUl~\~': emtttJd,\ -em Otth O· ~ga~~-' _,0 

Cru:irn V. VI _ · • . · . . _ · .. , .~- .. 
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A commis..~ estâ. estudando o caso da. Ba- Em ultim~ analyse, cbaroo a attenção do 
hia, não S& tem reunido ultimamente, mas si nobre deputado para O a-viso do ])iario ào 
o nobre deputado, a quem responde, se àe::;se Congresso de hoje, em qne está convocada a. 
"ao tra~'l.lho de lel' o Diario do Congresso de Commissão l\lb:ta. para. reuoir-se amanhã no 
)loje, havia de ver que está convocada pura Senildo, onde vae continuar a. aiscutir os 
:rennir-sG amanhã no Senad~>, o que é prova casos que estão sujeitos â. sua. delihera~o, e. 
evidente qoe a. cornmissão não deseja protellar pela. minha :parte, declaro ao nobre deputado 
o resultado desta qu~stão. que dentro de pouco tempo a commissão 

A comrnSssão 0 que não faz é tomar perante apresentará. o seu parecer em relação ao caro-
..o paiz compromisws que possam vir a ser dá Bahia_ · 
.mais perigosos para a, Republiea. do que os Retiro-me da. tribuna, Sr. presidente, sen
- · b d tad ba tludo que o nobre deputado a quem estou: 
mconvemeotes a que o no re epu o aca. acostumado a. ouvir- com ntteni>?in. como ve-
de referir-se. ,......._ 

En ja me manifestei em these pela inter- lho e provecto '\)arla.rotmtar que é, e cujos 
-vençã.o; _assignei com restricções. e verdade, ca~ellos braucos me. habituei a respeit3:r, 
.mas a.:>st<>nei 0 projecto que a commissão a!Jrosse do alto da. tribuna contra a comm~
~1ixta 1or~u!ou e roi rejeitado pelo Senado, sao certas asperezas que e\la por certo nao· 
não sou, portanto, suspeito a este respeito~ i merece. 
,quanõo, aliâs. muitos col!egas combatem for-
.ternente a intervenção. · O Sr. Zam.a (para 1Ama expZicaçao pes-

V. Ex., Sl'. pre~ideute, sabe perfeit:tmenta soal). Le,·antei-me simplesmente para dizer· 
que n inter:venção é uma necessid\lde, e en ao nob-re deputl:\do qoe oã.o tive a menor in
-creio que em certos e determinados casos se t9oçíi.o de molestar nem a Commissão Mixta,. 
dê a inter·venção neste ou naquelle . Estado, nem a S. Ex- em particular, a quem me 
mas que essa. intcrven~iio se dê apenas em ligam laços de muita sympathia, e que si a. 
.casos strictamente necessarios com toda a minha phrase foi um pouco mais dur-a,, si no
cautela afim de que~ federa.ç.io que temos correr âo debate. no ard,,r do meu tempe
..hoje não se venha a reduzir disfarç(,damente I rameato, fui l evado a usar de alguma ex
a. uma Republica. uoitarla, representando pressão menos conveniente, quer à minha, 
.papel do Poder Executivo_ . i.ia.rl.e, quer a m1nba posi\'ão, neste caso, 

Nós t e.mos doos graves )nconvenieotes- a declaro que foi isso devido o.o estado do men 
falta. absolutn. de intervenção e a intervellção espirito r>ela leitura. do telegramma que tive 
jndebita. Precisamos saber quando se deve a. honra de apresentar á Mes:1. 
dar a intervenç.1o, mas. graves llitliculdades Ac1·edito que, depois disto, S- E't. acceita-rã 
.temos tido para Isto; o 11obre deputado sabe estn. explica.c;ão dada· com a. maxima. si.nc.eri
bem que, nós qne somos homens politicos, de· dade e que não se :preoccup:uá com esse in-
vemos ter muito cuidado em emittir uma opi- cidente. · 
nião acerca. de negocias des:,;a natureza, por· o SR. BEl\"ED:cro LEITE_ A e:x:plicação de 
.que essa. opinião póue influir em multo nos v. Ex. satisfaz-me plenamente . 
.negoc:os do paiz. 

Que a questd:o é muito debatida., eu dou 
provas disso appellando para. as propria.s opi
niões uo~ nobres deputados pela Ba.hla. 

<> Sr- Augusto d.e Freitas, cojos conheci
.mentos jurídicos todos reconhecem, sustenta 
.que a. intervenção é da competencia do Poder 
Legislàtivo; o Sr. Leovigildo Filgueir-as, au
..toriJade tambem reconhecida na mataria, 
sustenta que ella é do Poder Executivo, e, 
.fulalmente. o Sr. Milton, igualmente versa•lo 
..no assumpto, apresentou um projecto no qual 
-dã. competencia ao Judiciario. E', como se '"ê, 
uma questão muito debatida. e a comuüssão 
tem de proooder com mu.lto criterio, e o tem 
feito bastante pa.ra ·não merecer a censura 
qae o nobre deputado lhe dirigia_ (Trocam-se 
.apartes.) . ~ . 
. - o que da.qni concluo é que é ma teria.: mmto 
.:unporta.nte c que, portanto, não põde ser a 
cqmmissão accusn.da, como ·roi, muito princi
.palmente de ruá. vontade na solução do caso 
pa. Bahia. -

. . . 
O Sr. Paranbos 1\'.Iontenegro 

diz que, n peZ1U' da resposta cabal dada pelo 
nobre deputapo pelo' Mn.r.:tnhão; jul~n-se, en
tretanto, no dever de responder ao nobre 
deputatlo o Sr. Zama. 

S. Ex. disse que o illustre govern:.:.dor da 
Bahia deixára o. governo do Estado" inopina· 
damente e que o passn.ra. a. uma p~ incom
petente-o presidente do Senado-

A Camarn jà. conhece bastante os-aconteci· 
mentos politieos qM perturbaram por alguns 
mezes a administraç~o àa.quclle Estado ; o 
orador dis-pensa-se. portanto, de novamente 
historiai-os. · 

O governador em fins de julho obteve do 
Congresso legitimo, unico que tem funccio
nado, umo. licença de quatro mezes para tra~ 
tar de sna; saude. 

Por clrcumstancit:s, que não veem ao ca~o • 
elle nã.o eotrou logo no gozo da referida. li
cença ; agora, porém, . a;gravando-se na tu-
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ralm'eote a. sua sa.o.de, elle p:u;sa. o governo 
ao seu substituto legal, o presidente do Se-
nado, o St•. bnriio de Ca.maçlll'Y. . 

Em que, portauto, foi inopinada :1. retirada 
de s. Ex. 1 

Depois de diversas outras consid~raç?es, 
conclue di1.eodo que no Est;~rlo da. Bah1a ·so ha 
uma Camara. e um Senado funccionando regu
larmente, e ao presidente destl:}, primeiro _S<lb
stituto do governador, coropet1a assuzmr o 
go-verno na ausencia. · 

o seoado e a Cãma.ra. a. que se refere o no
bre deputado pela· Bahia adít>.rn.m indefinida
mente suas conces::ões, ou por outra, dlssol
veram-se por si mesmos. 

Vão e. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 52 A -1895 

Autorisa o Pode1· Execuii-co a mamiar con~ar. 
para os etfeilos da jubilação, no togar de 
lente do Gynmasio Nac:onal, o tem1;o em qw! 
seroiiA na . armada mzcíona.l o 1° cirurgião 
refo>·1lU!do Dr. Joaquim 11fonteü·o Co.m!nhoà 

A commissão de ~arinl1a. e guerra., obede
cendo a resolução da. Ca.ma.ra. dos Deputados, 
tomada em sessão de 23 de agosto deste s.nno, 
a. requerimento do Sr. Augusto M:ontenegro, 
para que voltasse ao seu exame o projecto 
n. 52, anm de verificar si o tempo a que o 
mesmo projecto se refere jã, foi contado em 
jubilação anterior de que està. no goso o 
Dr. Joaquim Monteiro Caminboâ, entendeu 
conveniente solicitar do Poder E:íecutivo, 
por intermedio do Ministario da. Justic,-a e 
Negocies Interiores, informações a r espeito. 

Tendo em vista as informações ministradas 
:pelo governo e que a.bai:to vão tra.nscriptas, 
a. commissão entende que deve ser adoptado 
o referido projecto n. 52, deste a.nno. 

Sala das. commissões, 18 ele outubro de 
1895- Gabriel Salqado, presidente.- 0-r.iclio 
Ab1·antcs.-Carlos iorge.-Thoma::: Caralcant,:. 

:1!\"FOR!IA.ÇÕES A. QUE SE REFERE O PAlUJCE::t 
SUPRA. 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 
-Dírectoria Geral da. Instrucção-1• Secção 
-N. 636-Capital. Federal, 3 de outubro de 
1S95. 

Sr. 1 • secretario da. Ca.mara dos Deputados. 
No officio n~ 25l,de 28 de setembro ultimo, 

solicitais, a.nm de s:J.tisfazer a requisição da 
commissão de marinha e guerra. .dessa. Ca.
:mara., que este ministerto informe si, para a 

jubilação do D-r. Joaquim Monteiro Caml- · 
nhoá, no logar de lente da Faculdade de Me
dicina. do Rio de Janeiro, foi computado al-
gum tempo de sm•viço militar. · 

Restituindo:vos os papeis que acomJ)3.nha- . 
ram ã.quelle officio. cabe-me communicar·vos· 
QUe o referido lente foi jubilado por decreto
de 2.3 de julho de 1881, junto em cõpia, de
accordo com o art. 7" do decreto n. 1341, de 
24 de an-osto de i866, por ~ontar mais de 20· 
annos . de magisterio, tempo unico que lhe· 
foi computado ã vista. do disposto no cita.d() 
artigo. 

Saude e fraternidade. - Gonçal-ces Fer
reü·a. 

Cópia-Attendendo ao que requereu o Dr. 
Joaquim 'Monteiro Caminhoá. lente da cadei
ra de botanica. e zoologia. da. Fa.culd,a.de de· 
Medicina do Rio de Janeiro, hei por bem. de· 
conformidade com o disposto no art. 7~ do
decreto n . 1341, de 24 rle agosto de 1866, ju
bilai-o com todo o vencimento da. mesma. ca
deh·a, Yisto contar mais de 20 a.nnos de ma.
gisterio. 

Pa.lacio do Rio de Janeiro, vinte e tres de.
julbo de mil oitocentos e· oitenta e um, sexa- · 
gesimo da independencia. e do imperio.-Com 
a rubricll. de Sua. Magestade o Imperador. 
Ba1·c1o H omem de Mello. - COnfere. Adol::_Jl!O> 
~1Iotc(~.-Conforme, Dr. Lace1·da Cou!iallo. 

N. 52-1895 

Á' commissfio de mJ.l'inha. e guerra foi pre
sente o requerimento do In cirurgião refor
mado da. armada. nacional Dr. Joaquim Mon-· 
teiro Caminho;\., que solicita do Congresso, 
Nacional a graça de mandar contar-lhe. paro.. 
E:ü"eito de sua jubila~ão. no logar de lente ~o 
Gvmnasio Nacional. o tem!)o em que serv1u 
n à armada. nacional. 

A commissão, attendenrlo aos precedentes,. 
'lUe justificam tal petição, como !>~ja a. lei 
n. 228, de 13 de dezembro de 1894, tem a 
honra de apresentar â consiueraç-:i.o da. ca.
ma.ra o seguinte projecto: 

O Cong1•esso NMional decreta: 
Art. l. • O Poder E:tccutivo fica. autoriS&-

do a manda-r ,c:ontar. para. os effeitos_de ju~i~ 
laçã.o, no log~."de lente do Gymnasto ..:_acto
na.l, o tempo que serviu na armada _nactonal 
o 1 o cirurgião reformado Dr. Joaqmm Mon
teirO C.a.minhoá. 

Paragra.pho unico. Concedida a. jubilação .. 
perde o dito lente o direito ao soldo de sua.. 
reforma., visto como terã. de perceber os >en
cimentos de lente aposentado. · 
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.üi. 2. ' ficarii· ·!'evogad:ls a.> di~po.;i~s 1 !IQ ~ctor,J e-J:ntom êxerêkiu · revogadn:> ag. 
~m c• .. ntl~trio. , 11i$[10siçues ~111 cor.tl'<H·io. , 

I .. 

, Snla. ~ti.S Cümmissões, i2 juuho rle 1~!15.- I Camcu>r• -. <lol:": Dei;Utadol!, 5 Je >etemin•c de 
~_;,,:,,. :.;-(. S~rlfJarlt>, presidente.- O.?i(;;., .-Lb;·~n- t l·sD.'> . ...:..Ar!hur Cd$r,-,· R'os, J• ...-jc-pte~i(!en te. 
!::·~· r~~t:.to'!~. -1~1! OíJt~.; Q,,,:fllt;c:.Ht'/ .-. .·i. tt.:;;~i~ l TltoJJw: Detflno, i.., ser:r\'ü.a.rtc .--Avous~o Tn-
:'517!'•.'1'1'<' •.- Ct:rl-u.< .f,,.!i<. · [ -cc:r~s (1e Lyrn; 3° com() 2" .secretario . . . 

i 
N. 1";6 lL - ISilõ l =i<. 21:! .\ - 189;, 

Eo1e1~d.as rio Se11wlo ti 1' ;-opa.<iç•1o (la C <W'IW't; R~rplla '' t-<•C~·u~r7o <ÍO$ ctrl.<. 6• e 7 ° <ht lei 
<I.I)S I>.:p<ll-ado.v; 11 , 17/J, de 18!J!i, ~ue (1.?!(1). 1 ;r . 183 C, dd 2 ::J de .<ele~tliii"O de i.'i/!J."/. de. 
J~:.· r. a o{HNt~;·r: do c;··crl~!o <0. 3 . {JIJ0:{100~, : t·el' iitB1-!lrtdo fLM~ pelo ~I01>a?· .. ro ·~c.}t~ :;ublfiltddc 
Ji<!•'ll <lr!>1N;a com a resi<PWir!:r1ri da;; (OJ·t~· I pw CI]Jt>ticcx de cttiJ!taf. e _jt..-os - w -ro- do 

. {c;rr;<. · i tl«lo;· ;ll)~ili>l Ul tle i :000-) C j !11"r" de 4 ~/. 
1 to,lo o l •t>m·o i!lf;;,cti·o~~tmC'I?IC rleJiO:<itc.ú.o atà 

· · !?l'~~et1iu · ;t ee>mmis~5o rlo or~ameuto :\ \ 17 di$ d~:llltrli : •tJ de 1S92 Jicu·a br~>!! dM 01i!Í$-" 
· ~ru~uu~l do ~õn8.;!o a" !'t'újecto úP;sta.'Oi'nnar;,, ; :;l~ts ?Ja;l.cà ~·ia~-. c.c,'n ;:oto e1-n sel'r.:;·a.rf<' diJ 

n, l7P. . •J•:o 1895.- ' St. Po.ttliaa de Sou~a J,Mior· 
E t'trn::;lslinrlo ~:-:1 sirnple:; rad:\<)Ç:\o. que em ( 

n:1d:t :tllr::t·:~ •: rwtm·.;-:ia •!t• cr~iito ~Hc·it:"uiol :\o h~t11i~il de sr.ly('_r .<lu,!da.<> sus.;itada:; ~ 
p~!o_ :::.:--. Pr·~:>ltlr:ntc ~" Repul•hc:1, _paJ>:t __ con_: f ~·eln~rJO ~<O St·-- ~lliJ5~~ dn ,f,.zeu~a.- q~~nto_ 

. ....... c!u~w lltt:> obt'tl.:n-lç~õ-lln:hlas ,( t·e~t<,nrac~o •h<s 1 a apphca.çã.n. de dtsposv:ocs lttl. li·~ n . Jt;,{ C, 
·· no:;:;:os !'J:·:.:·o~ez:ls· : . '-de 23 ;!e· setembro tlt> .!S93. o:trereceu· o Sr. 

· · E' .-!e ;c;t :·e •. •cr' q ti c s!?j:t :\C<'& i ta . a. J'e C.:dóa! de_put:l.(lo, Artliur: .Tor~e.;' t~ 'consíqeraçii.o_ da 
·.emenda. _ · _ .·· · · . .. . . _ __ ___ ·I CtlOlà;a, e :v~ }r~ent; ~ commi$~}·'1~ ~<> ~l'~a.:: 
. S;'ll:t uascciniJ: !;>:;õ~~: lilde vutabro•k. t ~9ii 1 ~~e~t. 0 prn.Je~to 11 · .-\-:-· M_ cortet~v~ ?·~~o, 

] 0 ,-c- Lcjws . 1 · ··ó· 'Jcru~ " p , - - h , ~olJ.e o qunt v em elJ,tJ.a.r_o ~cu .. paJ.er.ei.-
·•.. - ' • 1 ),,.~., . • • -.~.•. • ..• u.aynn q •·'-- d : .... . . 
• .. l'e\:Hi'>~·; ...;.;lií',ro )Iii!lt'I', - .V. J..e;t11 • ...:..htguslo r As U\'rlla.s :;u~cttaC.as ,'Pel~ Sr. mmlHl'o·e 

L:;.w; -~1. Gt<a.nalia.ra .- f' . (;,,:,10_rli~s. I' que t'Ste }'l~ç.jçcto . p1·etence. r-esol \'e\' -vc1:~am 
, . _ - - - · · · _ _·_ . just.1me:• ~e ~übl'C -a essencia. da ·lei ' t!e. 2.'3 de- -

·'. E t./ c,ul'::! iÚ . .Sc/:âiiÕ: <;o projr:clo dr. CnJ''""'•-<lvs j ~e:e~~t":. ll~!l. Yotarla l\·1 .':o~_s :tnno..;. _:1hi_j:u 
- . . .Dcr.utmlo$ .. _ _ I ~~-n tl>:.CCUÇa~ c S~?lll_ nppl tcl\~.10 na_ s_ua pr ~~-

. . · · · crp:ti parte. t!OtêJ'!nt!lando par;t 1.1. crrculilç_to 
· I :n:.ema um est.<~JIO irrl.li!ulnl' e inr::t1rto, cuja A c' :t rtign unico : ' - ·· · l·p<:>rJ'qil.r:eneia. oo pódê cont'l·il.>uh· pnr;t· m;~.is ·· 

, · Sç•lr:>ti tnti -~ pel w ,,~gni nte : 1 ngg-ra...-,u· o ji iur.cnso des<:t•t•dito que :1 tia.· . 
'( E' o ;:t>\':mw nutot')Sllfl,, n alwit' :tO ~Ii ilh>· ~ell:l. . . .· . . ; . . · . . · · . 

_tcr·:o Ih G;t:!l'l-:1, cc:rt ô\i~i'lh~a~;Ú· • ll<'> ·t;;.\~r-dci'J o~ ~)?l(' l;t:n _da ;•ef~>l·m~ ;':uc:mn:_ ~e ~~_r.e_mbl'O 
CO!Tent·~ c tlú pt()X tmo Jutlu·o, 0 crdJto de d~ , . ~!1-? J:lotlc ser~~nl'l~et.~~dv n~:.t-~s t .e, p:ro· 
3.(;<JI' :000$. f''ll':l··rc,;tallt'~lç;'iO e mcllwr-:\mcnto '1-'l:~ci!C~!IS : <t) unthc;,!~''? d«:; elll1;<-'\vrs; lj1 con
tl~l.S i'v_:-t_:• !e:~.,~ ,lu Rcp•tllli~~ ; 1~,~)gn;1~1_s as ~tt~\\~!;~~. ue_ u~, ftn~ r.v_ue .:;ai'j tlttu . - 1~<\t ~ é~ -. 

.•. tJ.,po;:t.;uc;; ·c:n c<mtr-u·lu. • · emlS'I.re>. c) V<l0 \l es_lX:h.-v tle medi: !:.~;; _pLepa.ra·. 
-. 1 •· · ' · - j·:.tJritiS p;u-a. a cc.rll'el':;ibilit!::!de ti.-l.S not:1s. 

. . :se:111 '~o ~ol~r:~l,. ~O d~- ontu~~·~ de ~8:95. -, ,\~ l)l·ovidenci:ls r1ue. a. let ªc23 de sete~bro 
Jlf:m·o:l V.ct~l-•~ lert"'"• J•t ·~lc_tr.ot'::;-Joa-- , oonsJ~tnou p:l-m a consecuçao dc;;sos rle;tde.:. · 
Ja~n. ''e 0 -•. -(ou(vviu._ · t:' '0/!C\~et.u·lo>;'-t<t<gr a•o· :·raw foram: .. · -

· R:clrcorcf.. :!!' S@Cretar;o:-J~a'luim ]Qsl} Pae,; do. . ·. . . . · . • ·.- · · 
Si!JJa Sá1·mer>lo, :~~- sccret:::·io.- D,mi11'1<Js ·· v:- a) -tr<l.n~J-er~ncr:~ das <".llll$Sí>es , de ;:odos o.s 
CCllt,; G<Jttçctl-ucs c/~ Sótlt << .4~- secretMiG. · ba.nco~ ex1sthnte~ aolhnoo d:t Repu.bltca.. ~~e 

· ' -· devem, su !Jstt tUlr por notas s~s <.<.'>que enta.O 
P;-r:Jjecto da C<:mara el-o$ Deputados, n. i76, d~ circuhtssem; 

J~0-1. 'JHe r,1;:0,;:s!%·a alm·nrra elo ·C',·i!llito dll b) sub:;tituirjt.O _).l<lr porte elo go,·crno. dos 
3. OOtJ:OuO.S, 1;ara despt;a$ co.•t a resimmt. . lastroselfecti•a~ente de-po::itatl~s na_ Th~~~ro--_ 
çao d(I.S {l)rtaf.e:;c:s pe~GS bancos cmi>SOres PO!' apol!ees .dc C.'l;jlltol--

. : . e JutO ouro do,-v3.l.ornomma.t d.e 1:000$,.'\'ell-

0 C ' ,. - ,..,, · 
1 

, l ·. cenc!ojuros de 4 "/ .. , ~gos serp,!ls~~meuto; _ 
_ _ _ , _ ~n.~> .~~s~o "U~1.o~a reso >e · . . ·- .. c) transferench c:Jessns apolices ~9 J'llinro·da : 
, · Arllg,u um co. t • o govGroo autol'i~do a. I lte!lUlJlica; . . · _ _. . · . · · ---'---'' . __ _ 

• ··· _, ·<1;~~'!-r. "!-~ . 1\~uisteno da Guerra:, O· ct·~i to ex:-1- ,.:_·d.) ufcr.i ptura<,,ijo · <Iõ~ 'jur-ós íles'Sas .u.poli~s. · 
_:t/•: · .trao1'a'o!lno de s. 000:000:;;, ·para.- ·oeco!rer ::..s J)agos ao .&.uoo da Repubüca, ~m fundo espe-· 

· des!J(luts de. restauração-tias nossas tor,.úilezas, , cial de ga.r:mtia, destmarlo a· cobrir·. :l. düre .. 
-·· ., - ~~·· ··· - .l •• •• : :- ',: •• - • ':._ •• :: •• : ··· . , • •• • • .. • • 
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rença..entre o valor dos depqsitos e o d~s no- 1893,'resntta. que S . Ex' n:to o rr~llU.t:J. Sttffi· 
tns. cess:J..dO o· pagamento dos -jUI'OS, urna -çez cien.temente da.l'O. Di7. esse artigo: -
á.i.tingida essà. d ift'erença · · <Todo o lastro dos bo.··:r.os emi:SSore.-s 

TJ.es pro\"id~ncia.s constant~ dos art:>. 5", <Jt<,-ist.::n.te em ouro ou "'polices se;·á con· 
. .,, e 8" do. lei. n. l~t~ C, de 23 C.~ set~mbro de vel:~ido emapolice;; <le capiul e juro-
18v3 .. s5.o justnmente as que a car(l.ctcri50.m. ouro do valor lloroinal de !:(;OQ.~ cada 

Nelias 1;e concentra-e se resume·\Q'da are- u ma, · \'ericeoà.o os juro.:~ ue ·1-~i .. · a.o 
forma àecretn..1o.. · anno, p·1gos seme5tmlmentc. O ouro 

Fót:o. clellfiS nrai.s nã.o ba siniio det.tühes e ::erit C<tlcuJauo ao c:~mbio do dia d<l 
;ltee5l'orios. ~; conver;;(,o e as O.f>(llir.e:> peb sctt ;-n,lol' 

A nãoe:"ecu~lo <1eHas \mpox•ta na burla· da nomin~l.'>~ . . 
r.;lôr-mn com a tt7íF<t vunte de que, tendo e.~ta t\~ Sr. mt!lt~r.ro da faz.en~o. pa:·eCia que Su· 
reiol'm(l.·sido iniciada po~ efl.'eito do decr·eto ue mente devem"~_ ~;~r converttdo o lastro que 
li 1lt dl'zembro 1\e iS~, é .i á imposivel J'e· « :·r..,lmr-;rt.: !~xr~t..:;~e .no Tbe';CUI'O ao tetnpo 
g1•essarem M estado anU:l'iot, quo, botn ou. .ef.l que a. _lei Iot votada». ~ .. " 
roiw·. ·e·t·a um estado le~.~L ·ne surta <jue ap- O~. evld~lmmen.Le ~ ~el nao poderm 'ter 
plimJns atgum<\s,das met1idas 001Bignatl:l.S .no em, Y~St.1.outra<:ous:: :<l!l!W o lmtro 'JW íoi 
.decJ•~:<tv tlo li de dezembro e constantes u;,~ lei. eft.x~wo:tliC•I •~ d<!['osl./r<r!r~ no Tlteson!'O, ~omo 

.. !!e.:!:.:tle. s:tembro,nãoc:'\ecutéldasjust::t.1itt.mte l'lisp;:;r. o projcc~o no Mt . i". · 
,~que 1·eprt-s~utam o pen;amento <1üm inaote ~: claro que não se ma.nd,a.l~l.a . cc~:e~·~~~- .. . 

_ t!e..'S<•Iei, que, ·entret:1nto; se· a.cbo;::em plo ntn,~· _lastt·o>- que ·. nunc:.\·· tt-;e:'ll.m ~xtste_n_cta _reo.t .. 
~ - in~i~_vlgor-, '(! .sii.'ú~~.ão q1.1er..'uos. lnslituf-?S O)l qu~ Jll'O":_le1•am de emp!1Htlm05 fettns pelo . 

etnl!\.'\O'!'~i\. (jile;· 1la ClT.'CUlaÇa.O lJllC tlelles cl1:.. ( :;;ll'OPl'\0 ruesOUPO. . . . . . _-
- mnuo<. e· .tão nuom:üil. , tao irrcgctar. f.iio an:1r-~ · P.o~tc~~~ID'p01'''~· PQrem. qnc e1.;5e:; ll\stros :· .. 

chic;1, que v _p.Jder pu:~lioo niío pódc dei:l:nr ex1s t !~-sem ;·e:~z,,~o,:;.r,·. no . Thr;s.,~m:>, p,)rq u~ c~ · . 
íle :\.CUthr~llte core proropto l'a:ocdio, ,;clj peno. q'tae 1~.rnm ofjeclnN,a~;!!c? dej!()-lt<td~s, __ cl~_:J (\Jll,_ . , .. 

.• :e ve:r;.a.r.;i. ~ech:t de in.:;lo.:>idt~r,tclo e·tndi!l'l!~· - ~XlStLr. e ·si· por~-:~r:nmc' deite se· n~.tt,lm o' 
l'ellWU UJn0:(.).a;, QUC51;:}eSqU~ 111UiS V!I":J.JnCUte rhesouro, _r~f·O :tDtlS~\':l.Olllntl:l, S~m QU€\ :\SUO. 
_inie.r~5llm ao patz;, c~tl•cit:~,mz ntcf . 1 igi.\da, r~pon_sa1nli~a.·1e po;.: elle se enll'aq ue:;::>~>=t' ~~ . .. 

_·comv.e, á sortê --d.;i . fodutú -vublicã'cq)õ rti.:. ·uma. hu.h., SH) uer. ' · ., . · 
.cu!~:· . Occor~·c ninda (J:lc «M tempo em que:\ lei 

. Üi c.,.s~-ll::~o q.ue não c.•'lle uo Pou<:r Le"i:;;l:t . .,. foi.Yo!au:\-'>. havia.j:i ~~e1·:.·a. ck oo>i.'l mE>.r.es (!llC' ' 
ih\o it 'applica.,;iin nas l~i ,; ; (\ que ~:>-ttndo e:;;t:l.va pro !nzil\•.lú todos os ~cus êlteit''"' o 
t:lcs plm· irtel~ch;; chl.:-u:.:ente est:.l tuldos · na ;\c to de lí de i!ezembro ilc lSin. '!::c d_!>p<l· . 

: 1c-i. •!e ~-ele se tembr-o, n.•.l Poder E;~:ecliti\•o ·ro- nh:~. n,o art. JS:· · .. · · · · · ·. 
Cll!!\ b~ tornut_.J.~ e!fi~CtiVC~:i, ~C'm cl::-W..nhece:· 
qu:1 J ::enS;tt:t S(ll'il.l. ta! oiJjec:cão, r~e<ird::tr.c
mn>. t o!!" Yi:t; que :i o rehn -.r io .. <~.pm;en t;i(lO 
M S:•. 'Pt·e•ide.ntc ~t\ R:'p111>11ca, ~ ;\or i'. E:c 
commu::Jic;t,.'o ao congresso Nacional, o -Sr ·l 
min i~t•·o ri" fi1r. tmdt\, occupando-se ·<lo M
sitfu:pio>. (Pa{!:· 44) ·mgg~re dnvid;1.-s roltüi va s 

« Com o;s !a;;~·os .lepo;;it.<ttios no The
,;~1UI'Ci-vUI'O e :J'j),jl!Ce>- 0 que 'Silo ou.J,. 
stituiucis pelas. ·~police;,-ou !'O, ::e1ú 
rciit•,u.l~ i;l'udativam;:atc W.., ch·.:tttt~~o 
dcn1ro de um .:tnno ntG ú quanr.ia úo 
~em mn ci;>ntos de ptt~-Hr.~.!a. uo E,;
tu.,Io. O ·;·esy· ... ~!~ do '/~"tJJ·/-,,·.··.~.7:{ <~:J ,;. 
í"C(tn·itln ~·t!i~il!'f!t cm:!tf'' ,·. ~!!e~~ !;! j ! <. » . ltOI!lO<iO PL'rtti.:!<l !)l)r q u-e de·:e !'·~l' :J. lei r:t1m· 

· pri.da ; e p~~l que nem a h i. nt•tn p(lr oníro 
lliciu h:l',j:-.. w!icitadn do C(mg.re>'so N;\cíOll:.ll ,. b toll.o8 Sil.hem que efi'ecti ''mnent-e á'\·u!ird:t 
S~luç;"'in U•·.S.-;as t..l uv!ota:;.flliL' Ulll<l. 'inlerpr•ct:!-· ;;omm.a,!eSt'!S l:tStt'0S .fui Íllll!lediMl~:rtel)t'! ~ll· 
r::r~ rio:>, pontoi'- r'e'putn los oh.scuro!', - ~> e\·i-~ t:regt:c n.o BauctJ r!:o. Republk-;1 ll<l r:i lcn1· n · 
•.l~ntt' Q11f! s. Ex .. r. .e$pern. p1l.l'&. d.~.:r i!. lei o effeito e;:s:t mrdir~a. r.f)mo tnm!.1;\:n sahemque 
unmedi;!tO cumprimeJlto ctUe lhe e devido. em ob,iect;> muLti) ,th·erso ll)i ell~ t~pp!ic ,,;, .... 
. ·1\e.•tns cil•cumstanci:tS,. O p!X\jecto l\}'r':SCD•! :Xiío. ~e :pôde, j>;)b, p~etende!' que :1 .cor.I'CT· 
t(l.•lo á \lOll~icter;;:.ç.ii.o dn. corom il;:.;'i.o c:n::tct.e- !>iiO Sú recaía soh:·e o Iriscro i'€d1llcM.;; e;~i~t~:.J· 
r~-se sobretudo por consignar provi'lenci!l.S 1 e no Thefiom·o ao.t.empo em que a 1\li-·:foi.o;.o-

. _<\Uju ur;gente neeessicln,1e nií.o esca.pará c,ert:t· .tada; ju:;-to ó, porêro, C)\1e s(1 rec:ü .. --i. .. so!Jt·e o 
mente ·o.c• espll'.íto da . C~ll\l).l'a. Quanto ~t n!\,· lastro ctfecti camcma d11po~i t:wo até 1 i de de
t~r~z~ des:::.1.s -~rovi~~nclas, ·p~ ;i · ~Pill)i.S;,' .zembro _:ie ~'392 . . C?m ~.S~Il. ~nt(lrJl!'et;atfio,- e . 
sto .. guo. cl!:o e tdcnt!O& ail qtte. .fvi est'll~lccldO outrD.:nao;pode ter :J.. <lispostção It:ga.l. :pensa · 

." Dl\ 1ei de ::>:3 .. de ·:set~intrQ de que o : projec:to, :a commi.ss~o. GUe. os·. intsre$~çs ~ ~!Q .. J hc.."'.l.U(·o; ·c:·:: ..... , 
c~.,o:-':l.slibmetti•!o:-' a::Aen --exame;· _m<Js·:não:: 'é lic.i~Fplejióiiiie\1ji! '; ãCã'liteliidóS.-"··:As· apoli~es: ...... , __ ' 

__ smão "- eip1ol'a.c..:iiô."' l?l':Ítire. -· ·.·· ·· . • · · . seriie t.oronibs''uo :[."~,'l.r; - o t)Uro it -ta._xa 1
10 dia 

,~- Do · ~tu•lo dõ "S1·- ministro .. da. . fazcn~a . 29,de-setel!lbro de- 1893, Vt?~]er<J: uo ~ dia. e~ 
: '~,qu~üto.M a.;·t.-:~• da ;lei. de 2S·_de' setembro deJque;--_CQtneça.Íl.t1o o. .' dili . CU11Íprimcnf4. il ic,j· 

. ' . -~· .. ~ ~ . . ·.·· .. . : . . . . ;. . . 
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--.r\. ' ls3f. de 23 tlr. .êetemhl'o de TS93. i!:q:iêdiu let'de 23 fie ~ú\rnbwi .essa. obrig.'tÇÍi(.l subsiste· 
o gov~rno um decreto or-denando que a con.: c ~j nstameniec po1·que nrw se sonte ll;~bilita: 
.,·e.rsií.o S:e lizes,.-e·pels. esc~·iptü:-ação no grtl.n··le· do Ieg•~lmeutg asatis.f.'\z~l·à., q ue S. Ex . tem· 
-lh'!'o da. divi(l:!. publica. de -um emp1·estimo wlh.1.rlo o 1>rvcesso d:~ &:>nverMto. 
-«CUjn. iffip!J rt<L!lCia: nominal se.ht ext\.Ctn.rneM.e «0 Ol'Ç\\mento, di ;r, s·. E(; .não consigna 
•C9~·t·espomknte á -dos depositos e rn apoHces da. •·erbo. pa-ra . este :pagamento.' o que me wm 
(\ivi•!:L pUblÍC:à e l:lSt!'OS ·metaUiCOS -feitoS DO t<:itO adia!' O prOteSSO d<\ COUV'Cf&i.O . , , 
ThP.~Ou l'o_ Fedet·al pelo~div-ei'Sos b;~ncos para. Em qualquer hypotlle:.e trata-se, como v.l. 
ga1•.mti,t d:ts :re~p@otiv:~$ etnts~ues». . des, ,ie uma. somma . impod<~.nte. que de.,.e 

En~1·a o ::!1' . mtnistro dn. {i,l.zel1dll, 'poroem. t.lggr a.Yar muito ;;erulvelrn.ent_e o o:·ç;1.meuto, 
em U.u\·iua. sol1r~ st~lJer si. a.s :\po li~s da. •1iv:i- t'Om seria emOO.rnç.-o para. a n~minisu·a~'Lo 
da. ~·uolica do ernpr·estiltlo ele 1S89 resg<~t<,rlo.s e sem >ttntllgell$ apreciaveis p~l.I"<l a. cíl'cutu . 
. em virLude tlo rle:weto n . S23 B,dctide outu- çiio . 
ko de 1~'9 lre>-~:lt;l.<i:~.S U\\ praç.01. com o ouro F:J.Uando· em embara<'o~ para a adminisira
de_pe>$i t~do nô Tiiesouro !XIlo;: 'ba.ocv.; par<\ ga· ~"lo qu~ro referir--me. á. .nec~sidad~ · inroosta 
..mntin. ele suas emis:;Ões), devem ligurar na _:>el;~ l ei. de !"er proeur:ldO o ·meta.L _ preciso 

. , eon ve~'i.o como ouro ao ·ca.;nJ:>io do di;1, on si pa.ra. sa1,i:>ía_zer- O!; anc;il':,.'Os-do p.tga.meuto de 
·como·upolices pero·seu .fal,1r nomit1~d . O pl'O· j!rr~. quando tiío_ cothiüemveis ~ã.o jü. ;,;; lll'
jecto p1•opt.e que tig-.Jre;n. como a.po!ices, de· ~netas do :rn~ouro. quantu :tOs pagamentos 
r.hna.ut!o snbsist~ute o ,tecJ·eto de 6 l.le o at o· ness:J,. e~pecte. (Re!a.t. pags . 45 a 4G.) 
bro e a. com:ni~são r:a.d;t tem · a. oppôr n. es:;a Dh-:ergiMo eS:>e!lci;•.tment:e do deeret.c de 11 

.intel·pretll.çt\.o; mais 1iwm-o.vel . a.Q .. l'JJ.esouro.<J. cle: dezembro,.<t-Iei -·~e seternl.lro ~Xpl·~-ssaJneotê 
.. <!Onü"~ a~qu<tl:"rião·'fil qüe: objeeç.Ve.s se possam decl..'l.ra (art. ·· S< ~" •. J)(lrt,ej <~q'ür:' ó .t-.>idode·: 
le\·;Lmú·~ : . .·. , : · : , · · · •. . .. .. . ... · 'g-J.rautip.' ri.i!:o.,poder á se~ ethpreg-<J.d.v -nas trn.n- • 

' . 0 § i ·' oO' lll'Oject'o dls_P.iíe"que. as .UOYM apO.c sacç:ões do, baUCO;'Ue:n·U.r:illsado pelo._gqveri~O, 
.. -lices :;~wii.o jn~cri'[}1 a.3 e1n nome .. do Bt~uco da .sdvo ·ca.so ue guerr•~ exwma, ~~di_an;,e_ prê.-, 

.'.~epubiica . du~Braii!-....:.o Jj_ue . <i · ordenado 'pelo· vi;t. ~~iqri~S'.J.o .do Po:\er Leg·i.~t1J.~i...-o:>.·. . · . 
art. i·• ú:~. lei de_23 ô:e setem.l:!,rQ:-:::-c.:..~ ........ : , ,~th::poSL!;ttP •lo.deçreto fle--:17 :--de,o.lezem:llro· 

... .. .. , ... - --- - ··· --:": '·: · ·-· · .... · · em realrnent~.incompi•ehensi.ver.. Ni.!.o sc··pôde · 
« oi setis. ,Íil1'03 ~:.•cl'ÍJit>.t_i'(lcf.•)S em 'lOllW Ci!u.~cbe_~. tl , C~;tçào r:ie-_lllri<1:; r~Udll. ,que se UeS~ 

--~ ·l,illc .:w . 1/trJs<•_uro,lie~<·eudf>.' es~esjuros ~me· a·garautLr~um~t em;:;;S<to ·e--qu.e·· poss:~. e11:.:-
·~sei-"tambérn <;on>crtidos.-em.'U.pt.'lices 'do-·tJ•eta.nro ser despen·'Hd<t pelo emi>-s:.:a· . . :·llei t.le 
: _i,yp<o acilil<l Í!l<Jictulo. -logn que :). ·_,;un setem~ró_ iinpj:de que ej>.;;::: ruodo. sej.t:delapl:.. 
,$_omm~ attinja. .>1 di(~:!reu<;;l cx:~st<:ute ela,•\ o;. ma.; que q'Clll:: el 1-t- re:<tmeote '~ 
e!Jt:-e o _:;ll•)l.'· d.:~s not~ ban~~· Las em , Creai' nas ur~<l.S do Thcsouril: um stock ule· 
CH'CU!!IA;-'LO e O va!OI' llOll:llnal. ~laS :tpo -. '-1llico, <tanuo des&'·<\l'i.b UO-b<\IIC0 U nl>.\ l'C~eáa ' 
lr.cei; ue·que-.-trata a 'dJspostç;L.o :~.o te-· que l he pP..rmittisse·_...,m der.erminttdo ·womeut'J 
n ot· :», a con~ers:bilid}\d~ . u~ ,_;l;ua.s not.'!..<; ou p;L;,m" 

0 ~;:t. (\'•· •ln.l\li de 23 .de set~-robl'O de \S():, <!.Sse-8 j uros Sll!l}llesmenr.<) cr-ectit.\ado-"..S se
·diSj}•iC que :;.s :lpOli~s oria ndli.S da conv-e:.,:ii.u me.,·t~·a.hneote;iiJ ba rico ~ .EuLeude o S!'. -roi· 
d O> l;LST.J'(•3--VCilile~'ii0 OS jUr ().; o!e 4 "/ • .,_;.'1<1(/0-S llÍ5t1'0 ~ta. 'lazend;t ·que Ül e:.;pedie!l(:ij nãO 
setn~t t"'·>lm.eute»· ·S :i.rt s ·· 1h mas•n:~. lei úls seria t·~gubr; e, r<:_:~:u::.ent~: .. pite,~ ú.- I!Qlll-
.põe :qu~-: - ·.. ' · ·· - · -~ ~ ·? · .-· • · · : a1ii!sf'1.0 que si etre e.5$ives.~e no intuito. dv le-

. giSI;t<!Ol'~ ridicU!Ó Setia t:i.v Se''::l ri~.'II Cnt() pl'O-
..;o)i) j ur<.•> (k\,s . a.p:.11iees p:tg-;ts :.to I3anco !li bit· rl\1.e se de8pt.n<less·3 o que eJr~ti "<~.tncnte . 
_d:L Rep_ublíc.:~_d,) Br;Lzil .~;:;·.to tf.,c,·ipiu· uiío cx:ístiriti.. . .. · : . · . ·. .. 
'>'<t•l!•~ em.ruo.:i~> espeei~l dên•>:niMdo- · A.leicle.2:J des~tembt·o· teJr, · tó:lci~ os défai.'~ 
a-:u~wti:1 ·d:~ enli§sdu-e àestinr.dr;. a co- t~t.> · •1e ~mll> Lei o1·igi u';((!ii; :sol) a pt·es:;~o· e··nai: . 

. l)Hi· (L :[ ifíf.lrtú;~:; e!lh'O O· va.lot; do;; de· .conc!. 't~r1es em que: se enDi.1LU!'al'arri os. legisla-· 
:po«.it•JS e Q das U•rl;ll~. . . . pot·es de IS93. ,_ ·. . · · ··· ·. · · · ~ · · · 

o dcci•altJ de ir lli lleÚÍin~l'O . de 1892 con- o 'UOiC(l OOnflflciv que effectivnmcnte di:!la ' 
.S igm~n~b d i.sposiç~o ídentic:~, ...ccre~cent..tY:l resu!Lari . si_. v~e1•. · <t se1;- eumpt•i ht., ê a: ui+ . 
(~nt . &•): - · ·· · · · . ~hvte da elll!SS <tli o.a.nca.rnt; posto que não seJa' 

. __ « O:'futi~v de !!a1-iJ.uÚa.· pocteri~ ser. para. lOtn'11r 11. orgaoi;;àç.ã~ tlàt.l a. iiii : in.Stítuto~ 
~ pt:ivilegiadp._ :No· que cl·.e..~oeiw.. ó. vU.\oriSti.çfio 

entré.U\lltu, enipregu.:to :lliL~ tr:~os:tc;;ões progressiva da no,,\,- ate. ,{ ' $~m cón yerBiq\U:. 
_do: uM co.» ' •. _ .. ' .. · • ·• ctn.•le, :~. . l~i.:é ma.nca... -ff·oux~·in<:O.i>'.Pl«tn., siaãO.' · 

---Ko):'egtmeo dó • le~·eto .de 17 d.e · dezembfo' de·to.,lo o ponto"lneffi~z. ~ _ . · . . 
_ . p:.poece, piJls_. !lfl:o 'J1::t-_ver ~~í.!!_a. 9.'\le_~sl.os:j.llr.QS , ,_- K.'>.ual~, medk~:.( '(}u~··: dcU;a;>Si'"-~~ri..-ar}s:~ 
: ... ~::-<te-ve!·i:tm';~~- -~!%:~~ii?i,<,:~cM:.;-:; p:~.gos p :lo·• :;o· c;~ paz :cte "'r;;li'nr .-tlul.c·J · ooui:orré.i.· : pu.m i~~ o. 
~ :':; , ve:-r.o· em. ~~pec~e - ~ib.,rlca. O,St· . ~ ministro e ainda .:~.ssirn · _em. J_)equeu:~.= :·pa.~te-é jus~.a· . 
~ ~,- ' ~a fa.zen4<• ~.:~e-.lit.:J.·. que~in~-a no -_regi.men da. meu~~ 'ã..; .eõns'tituir;iío ~ õ.ess·e s!Ot:/; "ruer;;úlico •. :· . .. ;--: .·. . . .. - . .. - - . - · . .. ·- .• .. -
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~as tle que servem disposições de leis, mais facilitar a constituiõ;ão tle um:1 reserva mc
~u. menos theorica;;;, qu.1.ndo se 1lc~cura \)Or talltca. 
·C)mpleto o estndo e 11 :;olução dos problemas Tendo àssim clemor>ldamm!tc dito o que· 
JlClo J~\<i:) pratlco 1 Porve~nw~a temos o.uro penS<t eobre (I.S dispo>oiç~ies· do pro,iectci sulJ-

. no plllZ !_Porventura 9U!lto.mos de .al)l'!r a mettido a seu estu(lo, l)efl<J a: i:ommis::ãoveniu. 
· ·unic:J. portu. por onde pode elle entrat·. e qne a Cli.mara. flara àiil;)r que ao stm seutir ns . 
·· outr,l. niio:·e sin~o a · que no:; ·ao. o imposto disposiçües cssenciaes <!a. lei de 23 lle setem-

:vin;mciro ~ Esi onão temos. e si passo algum bro nüo pod~m. ser curnpri•lns, sern que pré
{!~mos para suhir desse charco ue pà.pel- via.mcnto se teulla dedo cxecuç;i.o ao di:~posto 
JDOl,!a inconversivel em que patinhamo::, \)OJ' no seu o.rt. 5°. A C:un:~m r(•jeitou lm dia.s os 
,w~ura o beneficio que nos ;ui. viria da. co11- varios pro,jeclos, ul! a.ccordo com os rmncos 
~titui(:;"io desse stocll met..'l.llico,q ue a l.ei }l;:eYiu r cgionatS, que foram wjeitos à su:~ delibe
~rvh·-nos ate -na bypotuese de ·guer1·o. ex:-1 raQiio; mtls rcconllcccu exprcssame~te qüe 
tel'na, sem aliã.s, dar o meio de constituit:o, tinha com~tenci:J. pa1-a solv<1r .. o assumpto .. 

· compen~aria . o. sacrifício r.norme que <t ~tt:\ Sem de_modo algum e(lsaiar no va solu,;:ão. 
ucquisiç:ão '·nos 1m põe? · . .. ·· · • · .·. a éor'nniissiio tomara to<lai'ia a liber·ôaue .de 

Pensa.o Sr. ministro •1;1 far.euda. que niio; lembr~r que: se~;~~1do o~ termos ~orict.os do 
c :l. opiniã.o da comrnisS<.i.o não é d.líferentc. 0.

1 
n •. 5 .. th\ ~et de_-·:),: de_ s~te~bl'O, '- . u~d~~e. 

Xe•t'"" condiç.õe~ a Cam·1ra acha-"e ne·te J~ncalul. 11~ podet.t ~.m ~etta sem qu, J?Ie- . 
- , - "" .·. -· . • - ' • .- . ~ >ta.meute sell\ elle sol>tdo. . 
rl.lell\m;j,. ou ma.~!d.L _e-<:r;tP!Ut ar a. ~redtt?.~lq .. - Para. eXe<!U\''-o :lo decreto de 1-ae ·ctez - ·· -· --
_Bauco·da R.epublica. os JUros d~sts a.polices, .<< -, . t ,, . . . • 1 .' ,. -. _:m - . 

·. convertendo por sna- Yez. esses ,JUros em apo-- .h~~ Lle 189-:' '1~:.ra.rt.~ ç _"-t p~on~:·1~:a ·:lJ, e-a,. - · 
Ji.!es. qua.ndo a.tting-i•la a dül'erenca existente 1 m"L~tle ~:~~a _~.a, UI: es~e ar t · ~ , e ()_ ,_o~~-

.' ~nll:e ú ':a.tor dos . deposites e , o d<\S notas, ~p,_ .. \l_tor~~t(.~ ac.-:t~;:r/~.,~ acc~~ cto;~o:l~().~ .rh-:-: 
• . 0m0 l):,O·po-e ·o . S: ··1•. d ·p· "O'ec•o u·'de 'd'l ~;e. S,Os ./,l(l,~CO> Clll.tSOo wS [lW 11.'1 t~ att>,,t!o e ,t.Cta de-·C .. .. s · o L J " ,.o ct H a- .. ·· · · - · ... ·· · l · .,,~ · 
. mente encara a.' questãO fi~ui.uceir:i. .e SOlVe-a St~trS C~iit~S.tleS e_.t~.<J:~cl:ç.~s . ~',SW~$~ • • »~'<L? _po

i\e':\lll\:''JlOUtO··dc vi:;ta' prhtícõ~ Não e;;tit'iira ae ser ~ID:l;JS·.·eXpies~,a ,l.::.,d,lspoSlC:M ,de lel . . o 
-üío ~cleantadaa. ses~nopa.J•kuuentar e. ~~m he- a;·t . . 4~. do decre~_o ~;e l i ne ~em~o~·o .<~.sse
si~'1.<;ft6 .n commissão solicit~l'ia -a; ,atten<~'.io tln n;10: a ~~~e.~os . 1_a.s,ro: se:n lll~~.,a:; ~:quem 
~mara: n'es·a.:'corh\nté·de 'i<i ''Úl ···rrí<tS .- · nora .. e,le::~ ~e.I.~llcta.m. Aq~e!le, .<l ue ~e J ol.,.assem 
que e. entre:::eS.~ provideUCÍ;J. ~ .a 'ma~ut~~ç:'io ê.OlJ2 d1rell? :t elles. ll<lO .terl~.l!l: O~tro :r<:cm:so 

--I'I:innnte 1il. ·:ãna.rchia · UaJ.'ece que não .1., . smll.O s_oltc.1a.r . do· .PDd~t . . lunJct?-u~ que ll.es 
llesitm' .\ ' ~' . 1~ gi\rantJsse a. sua proprlC<laflc. Sl nes~e :t re-

. · · conhecei-a. :l-las t~~l decreto. ema.11ado de po-
. ·o~§§ 2•.e.3.•. parecem drmüccs..o:a.rios:.. A.Jei der iocompc~~·nt•' · . não uesll•uíu. nem creou"· 
--d~ 23 ile s'etcmhro mnndou que o ga"'P-rno iliX'eito~. Nem siquel· vigora. A lei . de 2:3 de 

cntt·:LSS<< em accordo com 05 b:incos para. setcrllbl'Q, pol'êm, modU:cou cxp:·es~n.meute o 
tomn:·-\hr:s as emissüPs " os la~tt·c·~ . lJ;~ni.:~ü·íos ; tlecreto ne~:;e ponto, lmvemlc....:o enc<~mpfidà eni 
tr.tlt>feriu a rcspon.~:~bi!itlar!o das r•rui~s1ies <:.o qu<l.Si to.dos os oukos: aio ~ó reconheceu que 
Ba:·1co · :ia .. Republil:!<\; . s:zbatituiu os ln:;tms ess.c3 la.::t:·os perr.enciam;,os baacos ~ misscres. 
Jlfol· ·i\pOI ices dl! . 4 "/ .. Olll'O, (lU .. onde . dal':l.: COmO .Í.M:ttiv:tmentedi~se .que, .·.pO.l'll. O. eX('CU· 
JlW:lt r! "'('conclue : · ·;,-ã.o do di~posro no art. -!"do olcct·eto de · 17 dê . 

dezembro i.uniciaJc da emi~são ban,~-u·ia). em.· 
•!) que os lustros que exi~tiam rieam pcl'tcn· 0 . ~overnô nur.r.ri~lJ.lo :J. cnõ.mr ~om ~!lle em 

CéUd•.t ao govei'nO q ne ddles disporá, si .cu- · 
t~nJ1:1•. _ · o.ccordo. N5.o póde h:J.,·er tn(liS controvct·sia 

· ' · so1n·e isso: cmrtuanto eSse accorc!.o não se tize1•, · 
11\ r:uc as apolices que os rcpn~ser.tam ficam ·.a lei ue 23 tle· iSet~iubro ~~1·i;. le~~ru. ·taorta, 

pertenc~ndo M Bu.!lcO tio. R~publicu que porquanto lii.SÜ'o:> e e:ni~só('S ~~t<'i.o e conti..:. 
""lla$ . não ,póde di>por _<l~'iileutemcnte ate • nun.t·ii.o ;, e:stnt· na posse dos bancos o; que an
qu~ se cub1'a a (liiTercnçn. entt·e.· o valor du..s teriormente pertenci~.ro .. >alvo o :cn.so exce
llOtas e c~·~~ de~o.sit<J de :l.IJ::llle<~s. Attingido, pdon:llde .,-Iolenéia. Niio impoi•fu. par;:co caso 
po:·ém, e}se limite, · oqiie se d.M'Ú. denk,• de inàa.ga.r si a iacorporaçii.o do~ pr!vilegios elos 

. . nlg:mó<ts d.ezenas de annos é ' aurindo'Síl; si.se b;1ncos. <lecahidos·d,iücn!daclê .de ·em it•ir. irii- ~ · · 
~bt·ir, a. s.itua~rc.o pre_vistil.·.parn. o pitg::.mcitto ·post.1. ·pelo n.ri. 4." da..lel. lSS, de 23 de -seteíü.::" 
,<;fl! r.>Spccie meta!lica. ê natural CJ.DC O bs.nc0 b1·0. de f893;dá.,-l!l~ OU_ nã.O dü·eit,OS, á. inrlem- : . 

:. pt~u r:e.u tWsar.-se d~"SM a.v.olices- :Ptir:J..l1alJic · n isa.{;ào e.'·a.JiitHI ·--ã.tt=- ;:)~",\la mesms. : lei ·não :'' · 
·._ i.Jilít<'l.~-sê. Ü. C<J!l.Yér•s[o , de · s.ua.s ÍlOr.as. ~ E COüiO SÜ .. O :):ecorih~~e. JriiJ.s at e::.:regula. ,O.· m<Jdo de; 
· .. ~- ~.'="'\S.:~Ri)!j.~C!~ 51llf::i' càsq:uP.: P!'q.::ee0:.::iht ~c9n;:.:, . ~t~rvar~a.-ef!~cti:v:l'; :;~':qu~,:a; ~-oril~s~1óf:quor\ ~ . ". 
' · •' ~l'o<IO '.tcOS·hstl'OS; '<1 Utl' " a$·q'U~ 'rCSUlta.m· ·(ia; 'Súmente aSSll;lJ().\;\1' ·e CJ.Ue pOl: . fo:;:çtt de>.se: mesc · . . . 
· · Cntt.\;(!rsi1o Uos j m·o~ silo sua prÇJpi:'í~~llo'de, l]âO. mo irrt: 5.~ .. · (\ tl·,w:sfcr'"}lCi<( .<1ç~~ 's~~a$.,e,,ai,<sqci, ~ . ., . 
• h;ll ncl)u vén iehtê tirii' IJ.UQ; .llle(li:mte.a~co'rdo 1·e"Jí~Cl h>os·.l(lst,·os. ~ó pode· sa1· · · fe i ht me:di<mta .· .; .:.; 
·C?~ o go\·el·no; sejc\m e lhos: empregãd:~~ Útll acoo~·do 'cpm. e~ses bttuêôs ~ Eiriqu.~uto tal ac~ ~- ~ 

..... . .. . 
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Cúl'i!ú não fo.ir' f e !to. pa.1·ece ;\ com mi.~>ik•, nlo !. :'\. questão ou duvicln, que essa. i ute1:p~ 
p1Jde (l go\'CJ:ll<> u..~~nhorear-se :leõ>SeS lastros e 1 t:1.ção .~e pJ·opüa l'OOo!ver c a. segainte .: eil.l · 
con"e•·!.el-<>s CV!no r,n ~ndn. ·a leJ, como qucl' o; ~.mJlrehenuitla ·na disposição do a.1•t. 6• da 
})I'<.~Jecto ora su omett1•lo :tc.l seu estudo e co1no 1 cttatla le1 a somm~. ue f. 2.600.000 que; d~· 
muito••.onYelll.?-OS iu:te;·esses do i~stltmo por. i '\"'eJ;ldO cntrat· p~.ra o Thesoul'o como hl$tro 
eHa cre_ado, CUJO ~lwno bn. la.n_,~o JOSe~~,-~ no r d~ili.~.roissõ~. íi.curs.m, a. titulo dc-emptesiimo, 
s~a :J.ctwo ~ -~~?hca:> CVtP'eJ·t;ila~ c m JIH'ú$1 etn .. ppdel' d& :~-lgnll$ !los . ])anoos e~~ore~l . 
q~e de~em. ex;~t.ll· nv Tllesou!-o, e rea.Hneme 1 O <ti' L. 1 ·· do prqjec:to decide amr·Jnativa.menb>, 
~~~í'e~;;te:u. oomrr tO!bs &1.b.em a v frllverno j .Es~trt'tant<J lluo e.:;~ isto nas pn.la'II'as d.t 

Ao ':~1· : roíniStl1J tl:> t1zenda po.l'ece que iL . l~t m:erpref.:v~'\-_, :P'1s ~~~·, parte t1? l.3.stl'fJ, · 
conver·=t- n=t · · ler'en''e de indemniR ro-, I n.l. <lata da ler, ·' ('(' c,-" e.>;~s.eilta ~o Tl1e.sGurt~ 

· . :..: u '1' ~ 
1
° 1 

J ~ _ . .. a .... a.<.• ! eji·t· or:~·v c~~ {:m. tr.oob'çc; .. ~: . · · 
{rela.t. p:1.;, . r,) qu•?. S. E:.:. nac• repttt<\ ólm- 1· . · _. . .. · . 
g:\tl.·l·iameute estatuiw: no art. 5" da lei. tido Tmha. -peloempres<.Jmo, stdoco:n·erLid:~ em 
por S. EY.. como m.c:ra r.-;.ltorisaç5.o de (1uc v [um direito ,!e credito.elllli.t'l"or tlo .Thesourv:· 

· PoLle~· E:;:ecutiv(l_p<Xl~ ou .rifio usar. ,c.:-: .• m· 1:::J S cr<""l.ito nflo !r:mt1·r.nem ~:pot.i.c~. Çu_mpr~-. 
miss;;;• IJ~t-:·c~ê; DM so pelo ·~~tfJ. da ' lei. como ·

1 
:tcceesceoUtl' que. segur:.d.o ~tz o· fl\Jn!S'tto; .. 

ain<l:1. pelú ""u \)l·or.e:;:;rr hisrorieo. que, <li\'e:·- . csso.s .• .t: 2.60~.000 nun·~a- . tm:mm en~;'adl . 
gindü essencia.imente ni~;:;o do detrem: rlc 17 ; eiT~hv:1. nos cofres do Theoouro ( pag. -141; 
de tkz~:t;Jb;· .. dl. lei ;le ~t.embn.; e:xpl·e~mou-]n:ío l!ouYe p~t·r.nnt_o ~ · trM.it;.:i_? ·essencial do· .. 
f. e l'eto_o:Jhü·eu os lastr:Js <.:omo 'l~ú;J"iedlJ.tbl dellnS!to. :Como -po1s na. ,te o G:l'verno f .. r;:er a 

_; _ .• . _ dos_ )ja.nCQ.'H~. estatlú.U •. cOIOO t.:~lldl~o p!>eHDÜ- .('.!_1ll,'"<'l'St.O. u&· u m .• lastro:Q!Ie~.~nli(:tõi "ilê-'." 
· · •· n:r.r-. p(ll'(!, o iuucç,iouim::-.nt<l de seu meeailis:- _ po,o;~t.a.<lo. : e ~.o:·t::mto .nunca . ex:1snn-·no · The-: .. 
... '' ·mo. :1-.. t!'.1.n•f~l~ti<:ía. d<'!sses 1(t.'>t;:r:>~ -.JuC.1ir~1~;,e sou: .:. :: 0 -lMtt>o nnoea exist iu, "P:)l'Qttc, can:·· 

acc!l:··~o - , . .. _: · _ : _ - · .. •
1
,~isti :!do~no c.leposi~o ou..deten(-àci'inatsria.l ãá; 

, .... .:\. C;J.)Ua.:-a. tonpntlo CotLhecim~uto :<.l<i · si.tun.; ~pol ic;.o,s o:l (~o ~n::g. a.segu.ra!}ç~ .• dus emõsS<~~ 
c::ii.o ir:·egnl::tt que .·tae;; dn~td~ e · in~-:te2as • e elleesseoct;1la natu1'íl7.a. da.Q\lS\Ia ga;r;tnt ta: 
deté:l'[liÍilll!Í'l.'.Õt;!'Ó. •• JJ<lt!!l'lt.lrnetttO Ú. ·QUúotàO a\ .qua~·~~-desapp..'\rCCti·O o!epOS'Í.l.O;O OUt'O ·0\i:i.~ 

-. solu.;-.?io qu.: mai; conveniente r,,r :lo iuoorcs.:e a{JOhces pet·d~!!l :~ -nata raz:l de l tts~!:o. O· 
·p'l.ü>lir.·,_; pelo qu~ ea.:-eamn.üS1!:ÍSl de p:1J:ecc:i·l ·mcs~!l0 .fJ'1·•u.llo .e.s~e . d~pp~;t.c~ nüo . ~.~egu~ .a· 

- · . que o l~:·oJe;;to n: 212 etltr~. na. ordem <to;· tra- j se ctrectuo:r. · ' mtei·JJreta~<~:o, · em. sett!,t•lo · 
___ , .. - .. : l)j J:10, . - · · · · contrario. ciall:t Jl')]O úecrew d.o Poder E::::-

. ~:,latia;; ·commisst.es. li··· de· u~tulp; ·ue· ·ec.uti ,·o u.;L~~S E de30de s~t·5IÍlbJ.'o {le · J S9~. 
!f\93, - -T..-:'o 'úij)<JS, p:·esicl<,nw. - A.ldit<t(• t;,w. niío tem impmt.'l.n'cia; .pois o p.,tlet• Execn~_L\-~ . 
n~:&cm". re.ln r.o: .-.·1tt!J"s1, , s"':c;·o.- L:%~0 · não t.cm·o.ttt'illuif;õ.:·:; p:n-a. inte!·orcu~r .wth.r,n: · 

·- 'f\J,".:h,-• .,...F' •• 1' . -lf!á.?F'••I•.-·Se;·:.dc:.t1, ür- -tic!!m.:,de OS'·fictos do Poder·J;cgi:;!atív'o: - D:• 
1-tJ,:, c:J") :·est:-ic:;<o): •• ...:.J•wdr: (;,. ; , ,,« 1.,1e.•,'"~n- o p~u·ec.'eJ.' u~L i11Lt->trad:t m:l:iOl'i<J. d::\ com1nis.:;lo: 
Cido. - }),•;lJ;d.i:.•!n h::'!c. \"Ci)Ciuo • ..:..pa;•{.i;;o ri.:J· 
S<;~( ;rf .Ju;~i'i;'; ·_ 'encic1o, com . Yoto. em sc

· « Potico ltn;iO~·.i:.a · q uc e;se;; · l;u;Ü'os 
exi~tisscm rc.!l,ii<'•ll<: no The;;;ou.ro, ilOr-

par-J.d(! . . que O$ que lomm .. cff<.';::ict!rl!<:,,l.: .depo
':'it~tJ.os .te:<i<lm e:dst,il' ; e ; si _iiorvon: 
·wra (k:lle:ss;) uti!bou o 'fht!souro, fd·o 
~bi.l;ii nllrientO.Sc.•m que a SUtlo respon..<a· 
lü litlatlo p ;.-r cllcs s~: entraque~ess~ de 

··uma 1í:ih:l. ;;i(j_u·:ú,<» · · . · • ·. -~·.:__:_._. o n.i:t. 1 ~· c! o projec_io tam )'lr!l. \'i~,. inter 
J:l!'H:I !' n :trt. ,.,. ih Ji:i n. lSZ C, \).o 2:~ M:sr.~
tcm bro .:!_e 1393. '.N'iió .cilricor<lu, J.lOrém, com. a .. ~T:::-~-~i;gt!.l:l.r· di;~utu·-se si qn~nM 3.le;í 
inte;:p:·ctat;iio ... dad:1.: .. cit:uh diz ~~·;,,,!;se;,~ quarra. .dize1· . e~;í$tís<cm 

Di7. 0 Ci~(U.lO art. ():~ .; _YCfol\,IC;llt.!.·.: .Si /!.Y; t$1_(: , c·1·ca(>ll!'l'!te; :;:i nfto fi l'C• 

" Too:lo·o la.stN 1los bancos etni~;;ores, 6.•;- • almcl'\tc..: n::ic• existe · .. . _ .· . :. .. 
t$/.:,.!1! 0 .,. ,,.11-o fi;! em a.íJút;r;c., _ será oonver·tido o. pensamento _d~ le1 lli.Hi po.di9:, ~em al>~:.:.r-,. 

.. em ~tooL i<*S de capit...Í e jut•o .·ou-ro do 1ralol' <lo, ser outt'O ·su1u.o ·este .- c.::;slls;eJ;~ 1wtl~· 
... noniillal de-l.:úOO$ cttdlluinll. >euce~rlo o juro "~c~H c. .. ·:· ·· · . · ·· ··· · · 

_ -. ·_de 4 •_:; ao. ::.unn. l_lag•lS ' seh1 ~'~'t.talroeiite~: O. - .·z:. • -.0'· pi.'iteeet· suppije que as allildki:is 
_: _ ouro sera c'~leulad.) ·::1.0 Clltnb!o do di9..·d~\ <:o!i.~ . :e2.600:000 ptrct ~t e,J'tJcti·ccm~a:He àcllosii·f.Uies; 

·~:~:~' ~:__ .. Ye r~ã.:!?. :~ :::J.S . ;.<p.oli~s-~pelo .seu ~.tlqrnominal:>;!q1lando. ·segundo . v.s.:'paW. vras. dó ':"ffij'rii3~Ji0';· 
d" ~ -~;, · O art.~" 1o!lpo.lec~.inte~·pr~t~ :a.~: i?a.~avm.S j.i~ l:i.tad~1.5 _ \P.a;:. ~<.I'P,q. :tela~rio),_ , ~-~;-~~1~1). 
~_,;"";~:...:~,s_tr() _do,~ -%~.ÇO~J~lSSQ.1;e.~ ':~;;;.<!e;;~c,:~;;• o~!) -9~e:::~?·:l!'~o~de""o~~:Oi ,._õe~:de ;&_2 ;;600:~ 
r.· •. :; ·{ · · 'j · : '''~:"el". '(IJl~lrt:_.:!! : P,Cl.ci~:~ffJLnt7s': .. q: .tm:lr; c'ltt~l!'t;. ?•<~t> tr.~c;:ali~ t:111,·l!d~ atTccl~t·a:-:nos seus cofr.~.
.... ' · ·,: ·",cfr<•clu.ml lc,rio "e'Jo~tta.ce!,o ·a r<J :1.7 rle ,. <le;r.mbt o. Jdo.-~ Tnesouro) J>.; . · .-, : ; : .. ·:· • . : ·. ···· ·:~· ... _,: -..~ .• -

;__;:r~~~~:~·.úc ::i~Vf_."f'":~~:::,jse ~ ~'f am;~~~cs .. buil~!!'ú!s »::r_·.; P~~~~;nuriea .Ia -es~~t~rám·; :~: .~ ~- · ~-~. ···:.' 
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Tio de cincoenta e tres contos trezentos e 
sessenta e quatro mil cento e noventa réis 
(53:364$190), afl.m de occorrer ao pagamento 
das despeza.s realizadas com os allndidos fu
.neraes, e constantes da relação junta. 

Ar't. 2.n Fica o referido credito, nos ter
mos do cita.do art. 20, dependente da appro
vação do Congre.c:so Nacional. 

Capital Federal. 10 de outubro de 1895, 7• 
da Republica.- P,-udente J. de Moraes 
Barros. - Dr. Antonio Gonçal-oes Fel·reira. 
- Confere. Sarmento .Tunio>·. - Conforme. 
Pedro G1Jedu, clirector de secçã~.- Con
forme. :r. Borclini. 

Relação das clespe::as realizaclas com o fv.ne
l'I%Z do ma1·echal &1-iaM Peizoto 

Antonio Maria Lisboa-Conta de 
armação, decora:ção e illwni
nação da. igreja. da. Cruz dos 
Militares, inclusive a. orna
mentação de 500 lampeões de 
gaz, desde a referida igreja. 

até o cenúterio de S. João 
Baptista .... ••...•••..••.. .•. 

Norberto .Amancio de Carvalho 
-Conta da orebestra. que tocou 
naa exequia.s ... •.•.••.•••...• 

Duarte SitV3. & Fonseca-Conta 
de cêra .... •••.•••.•.••.•. ·• 

Monsenhor Dr. Pedro Peixoto <1e 
A. Lima- Conta. do \)é de al
tar que serviu nas exequi3.S .• 

Santa Ca.sa. da. MiSericordia. -
Conta. da .despeza por ella feita. 
com o funeral. •.•. •. .••.••.• 

Ema.nuele Cresta & Comp. -
Conta.s de uma. urna de mar
more e for ração no sóeco do 
jazigo_. • ...•... ." • •...••... • · • 

25:000$000. 

3:00~ 

823$630· 

4=500$000· 

53:364.$100 

Directoria Geral de Contabilidade da. Secre
taria da. Justiça e Negocios Interiores, lO de 
outubro de 1895.- Jos~ C<trZos de Sou:õ4 Bor
dini;- Confere- Sarmento Junior.- Con·· 
forme.-Pedro ~. director de secção. 

N. 229-1895 

Auto1-ira o Poclel" .Euclltioo a coneeder a Ios6 Do mingues Mendu, ov. a quem melMres 1lan-
tagl!ns offerecer. pennissilo para estabelecer uma linha de 1Ultlegaç<io entre os rios Pa>·do e
JeguitiffÃonha, no E ttado àq. Bahia, constru:r "'" caes na çieade cle Can>~aoieiras e "'" 
cana~ ou um qequeno {err&-TJia l:gando os dOt'S referidos rios, segundo as condiçlSes que
estabelece 

A' Commissão de Obras PubliCD.S e Colonisnção foi presente o requerimento em que José 
·nomiogues !\fendes pede uma. sabvenção de 150:000$000, por espaço de 30 annos, para esta
belecer uma linha de n:~.vega.ção, entre ós rios Pa.rJo e Jequitinhonha, partindo da.s cidades 
de Canua.vieiras e Belmonte e dirigindo-se a Gachoeirinba. tle Belmoute e a.o logar denomi
nado Jaco.randà, no rio Pardo, porto do S:~.lobro. 

O peticionnrio obi"iga-se a abrir, construir e conservar um canal ou uma. pequen~ via 
, t errea ligando os dois rios, afim d<\ navega.c;:io poder partir de Caoua.vieiras ; e a construir 
.um caes na cidade de CanoavieiraS na extensão de 500 metros. 

« O transporte tom sido, desde os tempos imm2moriaes, um fa.ctor regula.dor do trafico 
do mundo, o desde que a permuta dos productos ontt·edi!Iereotes pcti?.es tornou-se universal, 
o custo do transporte dia por dia au~menta da importancia. E' de facto um dos elemen tos 
t>riocipaes do commercio ; de ta.l moao que as estradas de ferro, que no cpmeoo eram apenas 
um~ commodit!ade. são hoje uma. necessida.do absoluta, e o commercio de cada grande paiz 
depende principalmente dessesanlilios ecooomicos. 

No Br-"zil, si não fossem suas estradas de fer1·o interiores e suas communica.Qões 'fiuviaes, 
a producção de café, nssuear, algodão. etc, restriogir-se-bia a uma. tona. comparativamente 
·estreita ao lon~o da costa do mar. Com ~trnda.s de ferro e rios mellt.oraclos nio ha pai:r; 
algum. por mais extenso que seja, que não poss:~. ser eolonisado e culti v:ldo em toda parte (1), 

c:omtanto que o solo admitta cultura. AS vias ferreas comtndo, com serem importantes, 1flZO> 
deoem se1· consideradas como preferiuis a canaes naoega'Dtis. 

Quando ju:lieiosamente estabeleci-los. estas e aqueUes mutuamente se au:ciHam. · 
Quando todas as linhas ferreas priocipaes do Brazil estiverem constrtúllas, aillda bãh 

de ser precisas nnmerosa.s linhas secu.ndarias para ligai-as aos Tios do Imperio, s~ ate li. 
·es~s graudes cursos d·a,.~ tiverem sido convenientemente melborados. · . 

, · ('} IA F rance C!llonial par i\1. A.lfred P.amba.uds, i~3 pag. 351- Areo.it' du Coaimerte d:lo& 
.. r oaen ~rlc::Uu. . . 
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:Nos Estados pnidos, onde a vi~çiio accelera.da tem sido introduzidâ em tão gr~ude 
escala, o_ povo amda pr7sta attençao ao melhoramento dos {Pandes rios, coll$ideramlo-o 
necessar1o ao desenvolvtmento e bem-estar economico dos vastos Estados e territorios do 
interior. (•) 

. · Em 1826, isto é, qn!l-tro a!lnos após a emancipação politica do Bra.zil, erguia-se já, no 
se10 da sa~, representaçao naCional, uma voz eloquante a. fll.VOL' da navegação de no::sos 
grandes n9s. 

Reprotluzimos aqui o notavel discurso pronunciado na. sessão de 12 de junho do referido 
anno, pel~ então cleputado Romualdo Antonio de Seixas, fo.Uecido arcebispo da. Bahh\ e l\lar·-
qnez de Saota Cruz. . 

« Todas as. na~ões cultas e policiadas, dizia. o sabio e virtuoso prelado, teem olhado 
como um:dos p1'1me1ros objectos dos seus cuidados e du. sua. vigilu.oci;l, a llll.Vega.çii.o dos rios. 
a abertura de estl"a.das e ~naes, que fMilita.m a rna.is prompta communicação entre os difte
rentes pontos da Sllparfiete do;; seus Estados : todos esses vehicalos e meios de commuui
caçã.o são como vêas. que f<lzem circular o sangue e os espíritos vitaes da cu.beç;a ús extre
midades, e das e,;:tremidades á cabeç1t do corpo politico ; é por esse modo que a acçiio e a. 
energia do Governo se propa.ga rapidt\roente por toda. a. circumft:oreucia da um gt\J.nde impe~ 
rio, onde a unidade politic..'l. sar:i. tanto mais solida e cluro.vel, quanto as relações d,IS suas 
províncias com o centro do governo forem mais pr:omptos e men.os diffi.ceis. 

Mas si isto é Yerdade o. respeito de todas as nações, quanto ma.is a respeito do um povo 
agricola e commereial, que dos immeo.sos sertões de um va:;to continente deve conduzir os 
sens gaoeros ou prot.luctos da suo. lal·oura para os troca!.'" nos mercados, com aquellcs de que 
precisa 'e que lhe são importados dos outro3 paizes ~ 

E' claro que a prosperl,Jade e a.bunda.ncia. de nm tal povo and;\râ sempre na raziio 
directa. ·da facilidade de semelhante trar~:spo1•te e dos meios que o governo appHcar para 
este :firo. 

A Fra.nç&, a Inglaterra. e os Estados Unidos oíierecem infinitas provas desta verdade. 
Os soberbos canaes que a França tem aberto (')o de Laoguecloc, de Monturgis. de Ctuu-o

bis, de Dijon,.de Orlaans e outros muitos attestam sempre quauto est.\ na.ção esclarecida 
reconlleca a necessidade de promover,. por estes meios, a prcmpta circulação ue seus produ
ctos e nlàunfa.ctura.s. 

A[>plica.ndo a.goro e:stas observações ao nosso Brazil, com que dót' e magoa não vejo eu, 
Sr. Presidenl•~, que, f<1zendo a nn.tureza ·communicavel quasi todo o inter ior deste immenso 
e fertil territorío, por largos e caad:L!o~os rios, o nosso desleixo tenha até hoje inutilisa.tlo 
estes beneficios espontaneamente offerecidos l)ela. mão dn. Providencia. ? . 

Que, pelos embaraços da navaga~~~ des~es rios, se torna tão tardia e demorada a com
mullicação d~ muitas províncias com as sna.s capitaes e com o centro do govet•no, de .Que 
resultam ll'lil estorvos na march<\ da auministrnçfLO, e no progresso da felicidat.!e publica · 
da.Qnellas provlncüs, quando removidos esses emb:.tra~i>, o Paci, por exemplo , uma das 
mals remotas, poderia entreter a mais activa correspondencia. com a capital do Imperio, 
comojit. aqui ponder-a-ram mui eloquente e ju•Jiciosa.mente alg un;; nobres deputatlos_? 

Qlle o lavrador, finalmente, -e o commercia.nte se vej:un todos os dias na, ímposstbilid..<tde 
de trazer todos os seus generos aos portos de mar. porque a.s enormes daspezas· e riscos de 
transporte excedem t odos os lucros e todos os calculos das espeoulações ? 

E serâ. possível, Sr, Presidente, que esta a.ugnsta. camara não tome nn. de\"iu:\ couside
rnçiio um objecto de tan~a. importa.nci:t e da tão tr-~oscent.lente nlilit.!ada, laoçnmlo mii.o t!e 
todos os meios que estive1•em ao seu a.lc<1nce paro remover os obstaculos, que embux-<~ç:lm a. 
navegação de tantos rios que regam este ameno e delicioso paiz ; e por astt~ modo í'nvore~ 
aagricultttra. e commercio e facilitnr o. communicação entre os pontos mais ceotraes de;;te 

Impef~!:essidade e a utilid::~.de de uma navegação interior, já. tão cabalmente demonstrodns 
nas importantes citações que :J.cabamos de fazer, vão àillda ser postn.s em relevo com o. trons
cripcão de documento,; olfiebes que vamos as;;ignal3.l' : .Relatorio da 2• rU,·~cloria da secY"e
taria· de Estadt:- da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, dirigido ao r especti'fJO ?ninistr(). 
de 11361 ; Relatol'io~ dos ministros da Agt'icultura de 1862 a 1869 (!\"aoe{Jação inCeri") r dO 
Br~iL pelo engenheiro Edua...Uo José de Moraes, ·1869, pag. 16 a 26). 

(~) MelhMa.~utos d~ po)•tos.-Couun1ssio hydra.uliea.- J;:stud.o; J!a'?: melhora_mento ~o_por~o 
de Santos. RelatoL"io apresenta.do ao Sr. conselheiro João Lu1s V.e~C~nsançao de Suumbu. 
preüdente do conselho de ministros e ministro da Agricultura, pel!) en;~nheiro W • Miln~ 
aoberts. 
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Não é fóra de pro1?03íto, pois, que ~:;e trMe de animar n. navegaçã.e de um dos grandes 
rios do BrazH, que é conllecido nã.o sô pela riqueza. mineral de todo o seu. vaU e e úe sens 
affluentes como pela uberdade do sôlo que banha. . 

Póüe-se nfllrmar :;;Jm receio do contestáçiío que<~. zona do paiz mais povoada e que 
menos r.~vores tem recebido dos corres publicas é a do Jequitinhonha. 

E,;sa fertilissima região. que «contém em seu seio riquezas que opuleutarinm nações, 
vê-se quasi segregada do l'esto cJo Estado, pela falta ?-bsolut•~ de meios de ccimmunicação, sem 
pontes, sem estradas, a!.Jandonaúa corno 1Hha espuria, mostrando neosc a bandono a. desidia 
criminosa dos poderes publicas, que asphi:üav<llll as antigas provincias sob .o g-uante de ferro 
de umu. centralisação absoluta, inepta e cruel. e) 

« Nossos males são muitos; porem o verd:tdeiro, () fundament;;], consiste 110 nosso espi
rito tímido, cbinez, pre~uiçoso, tardio, inimigo da novidade, cansado e commodista. 

E' preciso mudar ue habitas, e preciso por outra alma. no corpo bra~ileiro. E eu não 
conheço sinão urn meio eii:IC<l.z P<ll'a. hso, a saber : abrh· francamente as portas do Irnperio 
ao estrangeiro, ·collocar o Brazil no mais estreito contacto com as 7acas viris do norte do 
~lobo, factlita:r as commtmicaçcJes interío1·es e exterio~es. promover a immigração germa.nica, 
mgleza. e holla.ndeza.. · 

E' sob es~e ponto de v-ista, é por ~em íl;o progresso, ~u, antes cb reforma J?l.Oral do "[l•JÜ, 
que eu deSeJO ardentemente as mrus rap1rlus comruumcaçõe.;; entre o Brazü e rs Est:J.dos 
Unidos da America do 1\:orte. 

A União Norte-americana. é o verdadeiro ?·enáe=·ll'Hls do mundo civilisado ; ali se eucou~ 
tra.m todo.: o;; vivos cvmo no va.lle de Josaphat se hão lle congrega.r- todos os mortos. Nes>e 
mundo em miniatUI·a vereis, ã. sombra da libertlatie, a gem·giana. e o in:lio ch·ilisaclo, o 
inglez e o francez, o portuguez- e o hespanlwl, o irlnndez, o nl!emão, o russo, e, sovretuJo, 
o descendente dos bretões, o yanhee nudaz, g-en~roso, devorndo da actividad.e, I'espil'llUÜo a 
dignidade pessoal como o Apollo de Belvedóre, infatig~vel e fort9, naS!S:J. vida. agita.du. e 
tumultuosa da..s <"!~embMas, dos meetifflgs, dos clubs, 1la. imprensa. neSS;\ -vida vigorosa. que 
unica.. valo a pena viver, na phrase el:>quente d;z ~lont..~lembert. 

Sou enthusiastn. frenetico da Inglaterra, mas só comp1•ehendo bem a granuezil. deste 
povo quando contemplo a da repul>liC<\ que ell;1 fundou na America r.lo NoL·te. . 

Nã.o ba~t;J. que estudemos a. lnglatel.'ra.; é precí~o cunhecer os Esta1lO!S LJnidos. E' deste 
ultimo paiz justamente que nos póde vir mai'S ex:periencia pratie<t a bem da nossa. U.gl'icul· 
tura, de. uossas circum5tancías economiC<'"I:>, que teem rom a::~ da União a mais viva. !!eme
lhança. (Ca~·tas do SoUta.rio, pelo Dr. A. C. T<~Vt\fes Bast,Js, 1863, pt'g. 344). 

« Para as obras ua qu~ carecem o::; rios recomtnenrlo muito especialmente o system(l. 
americano. Em logar de ca.naes lateraes. d.'eclusa5, de compor ta.s e de outras obrus tle 
elevado custo, nppliquem-se os pin.nos incli11 vio~ co1n tracção a va por oa por anima.cs, 
directa ou transmittlda a um ctl.bresta.ule [}<"l.l'a passar os barcos de um pego (bie{) u. 
outro. 

Vi (unccionar ultimamente, em jrulho de. !873, nm deates planos inclinados no Mor is 
Canal, juncto ã ramos.1. fa.bric:t < Bo;;ton lron \Vorh:s • e po$SO assegurar que nada lla mais 
eoonomico, simples e eminentemente pra.tico. 

São as obras norte-americanas, <le 1830 a 1840, qua tle-vemos exclusivamente empregar 
no interior do BraziL 

A obra da Miahel Chevalier, H."isto!te et Des~-riJltion de Voie.s de. ~ll~munication.s auz 
Etats UniS', deve ser a.tê 1890 o evangelho dos engenheiro~ b1-n.zileiros ('>). 

Por esses meios simple,;. praticos e economicos podem se vencer os obstaeulos que im· 
-pedem a navegaç;.io do rio. Não se qu~r diz.er que se ~astern sommas fa.bulosas com melho~ 
ramentos que não comprmsam esses·s:lc.ril'icios. · 

São conllecidos os prodígios que tem feito a engenha.r[a moderna.. 
Basta lembrar, qae, no princípio deste seculo, o Clyde em. mesmo pro:X:i(l).() ã. foz. 

insignificante. · 
Em frente a G!asgow, as 1avarle1ras atravessavam-no em eertas épocas do anno a. vão. 
Hoje, à margem desse rio, quf;.ua.va. então váo, atracam transatlanticos, calando 24 e 25 

pés inglezes. 

l") MellS:l.gem. do Goverc.a.dor do Estado da. Bahia, 1894, pa~: 5-O q_ue ·disse o illustre admí
nistrador a. respeito dos sertões da Bahla pdde-se applical' ao vaue do Jequitinhoaha. 

{'-) GG"r·a.mia. & jw·os- Estudos para. a. sua appli~o ás emprezas de n&.ilidade publica. no 
Bra.zíl!)elo engenheiro Andl"e Rebou~as. i874, pag. 237. 
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· Como ja teem aconselh:\do nota.veis pt•ofi;:;si•'Dflcs, em construcções e melhoramentos da 
ordem do;; de que se trata não é nece;;~rio ~uloptar-se o systema m:1.is dispendioso, mais con
fort:l-vel, mais commoclo, porém mais econornico. 

A sec~o encacho3irada do Jequitinhonha ]}Me ser vencida ou por meio de Ill ancs in
clinados o~ por ph.tnk-ron.d, por tracção animal. 

Caso se.ia concedida. a subveoçã.<) perlithl, o concessionario ou a em-preza que organisar, 
p6dc além d.>1. n11.veg:.,ção ftuvial incumbil'-se bmllem da construcção dessas estradas primi
tivas, com trilhos de nudeirn e com tracQã.o pLw· <lnim;ll, estt•ud~s aconse lhadas pelo llene
m~rito brilzt1eiro,ue saudosamemoria, Theophilo Ottoni e pe_lo.; distinctos engenheiros Lloyd, 
Calaça, Antonio e André RelJOUÇ<lS, Pereir;l do Lago a muitos outros(~)- · 

Os Estõ'ldos de Minas e da. Bahia, cujos de::;tinos estão contiado;, a i\dministradores i! lus
trados e patriotas, não deixar-J.o de auxiliar a. tão fnturoso commettimento. 

O E~tado do S. P:mlo não descuron do me 1 büi"õ:Ullen to dos seus rios. 
No ~iogy-Gu,•ssú. nav~gain Yllpores rle funrlo de 3ço. com um:• só roda motriz na p0po., 

largura. tle.o'1Il,80 e su\48 calado, qttando carregados, de om,::J5 a ow,41, os quaes atravcs~a.m 
sem perigo os cnnaes estreito:;;, que não thlriam Tm:;sagem a vapores de duas rodas. Consta 
tambem que estes vupores possuem a força preci:,<I. na l'ódrL tla. r,õpn pm'[L que TJOSS<lm rebocar 
quat3:o lanclws <.:<n·regaclas contra a corre11tela. das 11guas, nte seis lü!ometro~ por hora, ou 
}m,(), pol' segundo. 

E' esse um. systenw ele locomoçi"ío de qve devemos esperaJ· grandes 'l)antagens. 
O que está :;endo empregado no rio Mogy-Gwtssú para a passa;:em dr,s ('!leiloeiras con~ra 

corre!ltes d'agua de 13 ktlometros por hora ou 3m,Gll10r segunrlo nao é em r1gor o conheCido 
pelo nome francez do touage, mas é o que cotlulhn aos canaes cu1"11os das cachoeit"as do 
MOI}T;-Gu.assú. 

Uma. cadeia refot·ça.da e preciso, poru:ua das suas extremtdatle3 à.s pedras da cachoeira 
ou a um ponto apropriado da margem l.lo rio. emqunnto que:; out:·a extremidade e lançada 
Do fnndo tlo rio, apenas seg-ura. por q.ma cadeia menos rerorçad<:, que e li;.:adu. a. urna boia. 

Para etrcctnar a tracçã.o colhe-SP. a. boia e suspende-se a grande cade\n, <1ue passa no 
t:unbor de um guincho, eft'ectuando-se n tr;·c~üo de moflo que o ~apor av:mçn. e todo o 
comboio de lanchas, ao mesmo tempo q11e a ea,ieh\ 6 de novo lançada <\O rio a proporção 
qne o vapor assim vtti subindo, quasi sempre com a Yelucidatle de tres kilometr os Ilor hora 
contra as mais fortes correntezas dos rios. (0 ) · 

Os pl<tnos inclinados a que se refe1·e 11ii.o são construidos sobz-o as C..'l.C1Jooiras. mas pa· 
rallelcs a. ellas. mais ou meno~ !l.fastado~, conforme a uatureza do terreno. As embarcações 
atracam uos peQ\Ienos portos da parte inferior do rio, dahi a baldeaçãn é ie1tn por pequenos 
guindastes movidos por agua, como succede com o~ gran~!es guiuda::;te::; qlle fazem a cal"ga e 
descarga dos vapores, pass<mdo desses PQT'tos as mercndorius par<\ os c :: rros que t~em de 
S~bir nos trilhos de madeira, pa.ra ovit..'lr as cachoeir:lS. Ao chega.rP.m na. parte superior do 
r1o adopta-sB o mesmo 11ro·~esso parn. a nova baldeacão. 

Pondo-~e em p:-atica. c-;,;:;e alvitr~. o transporte será con:;idera.Yelmoute mais ba,rato, 
mais l'àpido e mais seguro. 

Entre nós i;:Jens protic;;s eomo essas nã.o costumam s~r bem recebid~s, visto como 
neste va-:;to p:.~.i:.:: não ~;e concebe um meio de commu;liwção ([UB não seju. igual à. Estrudtl. de 
Fer:·o Central, a In~lezn, de S. Paulo, a da. Bahin ., Alagoinh<lS ('), ao;; por teuto:.os transa
tlanticos, - prod.igios da iudustria moJerua - que freqtteutam os porto:; do Bl';\zii. 

Ao toc:u·-se em um ru;snmpto como esse, quem o iltz é alvo do ridioulo e ua chufa por 
parte dos grandes empr61lendedores nacionaes. : 

l\fas ('I productor e o consumidor não indaga1n si as me!'cadorias que fazem objecto do 
seu commo!'cio foram transportadas em commQaos, ricos, 1 uxuosos, con farta YciS e elegantes 
carros ou em modestos, sh.lgelos e primitivos caminhos de madeira. 

Par.~ elles não deixa. de ser opportuno que seja adoptado esse meio de transporte, até 
porq_ue e mais conveniente l"eceberem as mer cadorias do que perdel-us nas voragens 
do l'JO. 

_ Alem disso é necessario lembrar-se que os canoeiros que entregam·se a. essa pr~fissão 
Ilão o fazem por divertimento nem por desfastio. mas o fazem impellidos pela necess1dade, 
:pela strugle f or Ufe. 

(') Pareaer da Camara. dos D~putados n. 102-1894. 
(

6
) ~iivvc~ fluv ial do Bra:;il, pelo Dr, B<lrja Ca,tro- 1887, pa.g • .!6. 

{
7

) Parecer da ~mat"a dos Deputados, n. 77- 1894, pags. 43~45. 
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O St• .-Dr. Pamobos Montene~ro descreve muito bem :~ lut~ desses llomons COlll os 
-elementos ("). ~ 

Adoptmjdo-se a idé.'l. mencionada, f<w-se-lla :mnualmeote umn grn.nde economia. Plr.\ 0 
COmO'lel'CÍI> e entar-so-hn a perda de vid:J. do ll<':lSOS pntricios • 

. Mesmo <[Üe uiio sa considere es~a questão sob o ponto de vist~ llumauitario, sob o ponto 
de \"iSt:l economico, ell:1. não deve ser desprezada. 

Os pro.ticos norte-o.mericano3 :n-a.limn cada immigr1lDte que aporto. eru suas pll'g;~S etn 
7500 francos. Pois bem, pt·ceut·aot!o-se impedil• a morte de"niu1los pat1·icios uossos que c!es
apparecem da. sceua da ' ' i•.! a , af!roohuldo perigos. de todos os gentlros, r.u·-se-ha uma grande 
·economia. em fo.vor do paiz. 

Pet!e-se pnr<l. aquel l<> zona não a immigracão. a colonisncuo, estradn.s de !'erro, os n1eios 
ele tt•nnspor·te inveut<tdos peh\ intlustria. do nosso ~randioso seculo, vs bancos, que fecundem 
<\ lnvour ... desenvol"am o cvmmercio e a.gitem as~forÇ~ts viV<lS !laquolle uverrlmo sólo, ntns 
esforç:t-se par;t Yer si consegue-se Qlte diminua o n u1nerll d:l perda de viela de nossos eon
cidadnos e um singelo e primití'l'o meio de cornmuuic.'l.çiio. 

Dir-se-ht~ que o numero tlc moetes aouualmente é peqneno. 
Embora.<.Elles si:o homens, são l~l'a.zileil·os. . .. •. 
E é necessario insistir-se que, mesmo que :IS-S.f>fllJllas que o Go"l"eruo tivesse de g<1star 

atll fos~em gt'(l.odes, ellas seriam lat·gamente reproductivas. 
Com a stto..,.enç~o pedid't desenvolver-;;e.h:\ :.\ navega~:ão do ba.ixo Jequitinhonhn e 

portanto, umbem, faeilitarã. o tr.tnsporte de merc.,dorh't> pa.r-.1. o not·te de i\lious. 
Em relaÇão á oa;ef!:lção de cablltogern coo-.em oot.w qne dat-anto o auno àe 1S9I · 

eutrar:~m no porto da ·Bahin 705 ·<?mbarcações 11o.cionaes~ dns· rruaes 248 ~ro.m movida~ c 
.. vapor e-45 ã. \"ela.. 

- . ~!·- .. 

·. 

. : · 

Vieram de _ 
Porto Seguro 
Prado. . 
Belmonte . 
Pernambuco e escala . 
.Snnt.'l.. C!'oz . . , . 

_?<r:,oâos e ~~ua. . • . . 
Rio de Janeiro directameote . 

.. llhêos. . . . . . 
Rio 'de Jo.oeiro e escala 
Al';t~.j h . 
...Ucob<lça .. 
üna. . : . . 
S. Jo~ e <ese<\la 
Pelotas . . · 
Itapicurh. 
Abl!adh.\ . 
Cnt:a.hyba. . . 
Ar_!lçti,jlt" e éscala 
Porto Ale.zre 
Moguiquiçab:~. 
InbamiJuque 
Comaudntub.t 
Ct\DU:l.'l'ieir-as . 
Ylllt\ do Conde . 

. E;;ta.neia.. 
Alcobaça. . . 
Penedo e escala. 
S:l.uto Antonio . 
Rio de COntas. 
Baixio.- - . 
ltaquena. ~ 

__ ~'l.n.tarém . 

-· 93 
52 
56 
49 
46 
46 . . 
-15 
44 
S8 
25 
25 
24 
20 
14 
14 
1a 
10 _,; 

s 
~ . 8 

i 
i 
8 
s 
7 
6 
5 
2 
'> 

- ~ 

2 
2 
2 . ·~. ~----- ~.:-: 

-· __ :.___~ ---::_-:.... _ ... :- --::--- ----:--:--- -· ·· ·--. - ~ -- -----
;. ~ 1 ~~i :1. p';~!~éil;'·~ ·;4l'<!J;;r~ ·a~_.n0 S :-Fra.;;cisco, pelo Dr. l'homaz G. Puraoh~ :;i;~:: 

. .,.:.:-~ :::- ;:;, ~.p3~ --.i~-~~· . :: .. . -... :.:·:E. -· . · . . • • ·· ·· ;-: 
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.: .. -Esta.ocb, por ~\.bb·(;dia. · • · · ·• : 
.Maçau (Rio Gr;mtle do Nol'le). ·• 
:!\Iuénry • • · .· · 
S. Cbl'kitov!io • . . • • 
Santos, pelo Rio de J:>.oeiro. . . 
IUo ·Gra nde ·do Snl. • ; ; 
Ca7avel)~ ... • 

.. 

1 
1 

, 1 
1 
1 
1 
l 

/ 05 

47.1 

Seus 6twregnmeutos constavam <le Nl.l'ios generos 24S, pía~va 151, Tari~s mercado
rias ·11 i, madeiras 'di v.er;:a_s, · Íllcl usi~il páu brazil, ja!Y<ll 'aJldá e gouça.lo-a:lves íiS, e<lcào 22, 
pi:~.>:i<W:t i5, farinba de mandioca 14, carne de Àa.t'(\Ue 12, lastro de pedra. ou areia 12., sal 9, 
~ncn1· S, café e madeiras 5, caclo e madeiras õ, 11ssnror e pi:\ssa.v;). 4, pi~ava e cocos .2, 
~s 2, macieira ·e piassava 1-.·. azeite e pi.'tssa.va 1,-café 1, total 705. : · . · ··· . 

·o Jl'IO\'Imeuto (!e s.>hlctas de cabotagem foi Ceito por eos ewuru·e.u~.()es . uncionaes da.s 
·~n:1es 229 eram movidas. a. \'apol' e 374'it :vela. · · 

OesUiiil. vri.IÍl-se 'á.! -· · " · · 

·· Porto Seiii.ro. . . . • . 79 
Pern;~.mbuco -por -~ab- . • . :;:,:; 
.B elmoute.. •. • . .• • . • • . . • • • • 52"' 

·-.Santa .. Ciuz: .... · . .... : .... - . .. · .·- .·· . . • .• --·;-. : ·,--;--,.: .. ;.40"'" ....... --.-· ... ,. 
.• . Rio.de:Ja.neiJ.9·Por esci\la •• . • . •.. , .... · · - ~ · • · . • ·· ·· .. --- ~3o:·_ •. ·.:· ... . · .... :.·. 

·: MaoàOS e esculn.. . . , -. .. •. ~ .. . ·- .. . """ 
-· . .. PJ·~tdo .• - :. . ··· · · . . f • ... • .. • 35 · · . . · :~: ·· 

'.~ :~~i~: ~f;,;? ·: ': :· · ~ ·~ : ; ,~:.; .· : .. ~ : ,: ; ··~· .:; ' .: .... ·· ·~ .... ' ', . '"~ ·: ', 
._ .. ·~ _ .Til~itiir.~~~~~~:l~r.:sc~}~~~ ,·:::;: ·._;:.: · ; ,~j; ... " :·' ·· ·. ·: · ~ ·.' .;. •:<' ... < • ·· · .. · U: :"-:··~·:: 

.. · .E~t.\nr:~;\. :. ; •. · ·· t3 
· -:hlngiquiçaba. · ._·:.;;;: , .. _ . _,._ . ... . ... . . . • .: ·. · ·• _ .• •. 11-. -... 
: Ahtcajü e. eSc:l.la~. · . . : · · • . • !l 
. 'Pei•nambuco-diteetnmente. ·. .· . •. í 

. ~: ... :~ 
·: ' ~ - •,; 

.., .. ·. · ... 

• ~:J.ncia:e,A.bb•1.dia ... . : • .• ·. ; .:.:·~- · ·7 
·ÚOt'àb.y bi\. -.. . • . .. . . - 6 
Comwaudà.tuba. . • • : • • .. ..... .•. G 
Pelótà:;_ • .. : .. . · • · .- 5 

' Bai:~:i9 . • -· • . . 4 
·, . Villa do· -Conde. , : . 4 

'Rio GraciM do ~ui. . 4 · 
· · Maceiõ ·e QSC.alas~ < .. • ·~. • t 

:· It,tqu.ena. · .. · . . · • · .: 4 
,Caorín.vieiras.. . . : • • • 3 
:J<Ii\ê:.to. (RiQ Gmude \lo .:&ot.te). ... • . :2. 

... · . ·Unx ........ ·. . ·.·. . . :· . ·.-:. : . • · . ,. .·• 2 . 
.. Santos pelo Rio de Jãoeíró> · ; • . . 2 · 
·s .. Chl'i:;tovão . . ;:·· .. · . . ... . 2 · .~· · 
'Peoedo. ~. . • ... 1 .. 
Vict_Ol'ill . · • . • . . • • • . l 
~IOi!~oró (~io Grouue ·tto Norte. . . . .1 

· ... Cara.velillS ·: .•. . • _ ·: .. . ·· . • ·: · • _, ... . _ ... .. .. .. . l 
· . .. :: .. . .,.. ·;-. --

. ' . '. .. .. ~ .. . . . • . "' . . •. - . _:~ : .... : ~=::§OS:... . - '·-:.-
.. ~-\ -~~~li~~á~:'~e ~e~~ .~~eg~in~nt.1~ roi a s~guf~t~: . . , ... . · .. _ ... . · ~ x 

· .. :-:'VI!/~\=; iillérendo'~~s :.3<13 ;::varfõs:, ·g:egerõs ::=e· , p~saiêir.ós:· 229;:·e~ .. ~;tro'_iie ~<u-a :·o~~ ,. : · :_ ,: ·:. 
~~~.:~9 ;_, sal7;::tjj_Qlº?; .~-:.:~~~o.:;e ~p.l'!SSO:g'eü-os~J.,,ca.!!l'~ : l ,;:tel.has;;r.;rot3il' 603. :-(1) : . .. : ~:;•=: .?·:;.::.:·.'".'::':"1 

~.: :_,~~~::;,~;;2ji'i.~~::;,;liJi:~;;~;;~;; .. :;~,ii:;;;~~~~,:,,· ·::;i, ,, ; ,' :::; 
.·.· ., •.:.. .. · ·~ . ·: . ·~ ~··.. . 

' .. .:.~·- . . . : :. ~- ..... . . ·· .. ::.· .. ·. ,.,. . - - ::.._ ;~·::' ....... . 
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A í<léa da. li~a~:io <lo J.1quit!~bonh:t ao rio Pardo pot• uma onfe~ regular -não ê
nova: ba. perto' ife· uin secnlo qnc projecta-sc esse gt~nde melhot'~mento e no emtanto 
nté hoje ninc\:1 oiic $e fez nnc!n nesse .;enti·io. 

~:'esmo qn~ se veulJ:t :\ :~lelhor;w a barra do .leqoitinlJooh:~.- sobro cuja re:lliZ •çiio até 
ltoje . niud;\ mio se fez um est•tdo set·io, .::omo o!,:;ct·l";~. o di~liocto eo:;enhciro _ O r. Chrockal 
d& So.- não e ioop:•ol'lll:l() (jlle S:l tr:t te r lo le,-a ,. f l elTettO lellla.acn !Jl:)ll~J'do, ll;~ laoto 
tempo ("). pot• cauS;l rlcr serríço qne elloirá pre5t:.tr a esses log-:_I!'C.'i. 

« Detx;,m,lo de · r<~llar •m· ~l~nm<'s otltra:; po\"OcÕeS menos n'llportautcs d~ com~rCõl. de 
Porto Seguro, menciot.w.t·ci a~ YiJlu;; do: Bclm~nte c CmJDn.Yieirns nu!! ~tubOC11•lut;~;;t de t·io; 
de iç;ual 11ome. ns quaes se pi'esttua no m•:>nn.ento de todo commercro que se ht~ com 1 
llronnci:t de :\li na;, p•·lr.s ~~tnrle$ rios Jequitinhonha o Pa:·clo. 

Si os vnlles inferiores <lesses rio;;, 11ot· mnis ou ml:lllOS ;•ln:;ndiços, p;Hec<Jrcm 110u~ 
f;tvoravels- it rolonisacão e;:trat)!:eira. não assim os Sllpct•iat·P.S, (Juc possncru clilll:~ s:mcta:re~ 
~oberbas mattru;, terms fel'lili:;siu,:~s e l'i: ·.a~ miu<tS a explot·:w. t. Rel:t tol'io Stlbre ''s t:o!onias 
do snt tl:t pt'O\"iocla u:~ Btthi•t, p~lo couselheir·o B. A. :'\n:;ccnles Azumb•Jj:l -187-t, pa~. 
18, 69 e 125 ). 

«Tem O Jpquitinllooha tlll$ (100 kilon~etro:; de CU\'SO; m~;; a poni\S rlcSS!'S QOO, cento e 
poueos J1Cl'mitUodo frnnea o:n·ef:';tção. 

· ~ins t15o sa J'rÓde depnhender• disso que tenhn sido elll' l'Siot·il em beneficios par:t1 
7.ooa pol' elle percorrida. 

Multo ao ec-utr·ru-lo; em j:r·ÍJlleim l<'!!ar auxiliou o desenYol\·!mcnto •l<·:>sa 7.0il~l. per·milt 
tindo a. croo<-iio d~ ccntl'(IS popnio>w em stws m .. w11en•, <rue se lot·nar~llll otllll011o;; <.!e com-

(1°) •. \\~eu de tiis;an~ dt C.1nn:t,·i'eir:J.;. un bt·:J.~ uu rio Panlo nom.: rio d:t S.~l<;-.1. s'an <letarht 
"3 joinà N ü rio Cr:\u.1o <1-> Bolmonto. Je ,.;~ "" C:\nn:nioir:u un J.omtno c1 u~ h c:omt• do AJ'C(I) 1 
:na h <!:1\"0j\! de Bahia pour ú-<f\'3.ÍIIer :i t"tndrê /c rio de ~al~a 11ari!}Oik. l)a sr p•·o;,~<lfmtil 
l'c.t"cc•tao,.. d ... ctu.: cntt·rpri&<: tf.:s ?n,ndes e:-ru~tag~s po~t,· te C<r.)U»C't·~·~ at:~c :l(i.,,a.s ~r le rio St:.. 
rnont~ : on ser :li~ eut~é d;~ni e-~ d~rnicl:' tieure p:•r Íc t:J.n3l dn rio d:t S:tk!l. en !):tr~:lat d11 rio P:uto 
dan t J"eml>o::ch~re est .meillec~e. P""r- I~ -nacir.:$ rre cate- du t-io Bclmorw:. 

• (royu.gc i>u Dricil danslu mm<<$ tSJ5. 1SJC tt JSt7 p:\r S-.\. S. :\bxímili• n,priuceê• 
\\'ied .....: Xewicd. tradu h de l':dleru:tncl!>:lr I. B. !l. E~'l'i~$, tonoe secouu. 1S2i. p:~~. :k.'O.} 

- OI~ dit qn• dau-Ja :ii!.Í$/II _stclle ~:e C«'iul rsc. ,,-e. 00.. ( Ob. ctt. p~;: .. 115-) - --
- - · _..\.nimon o co,ae· dos -Areo;, 1>- :>;ricllllnn, c foi no tempo .lo seu ::o•o:~uo iu lt'Ouuzi<ia ,_ pf.· 
' rneirâ llt~china de tJ?vçet· cn,;enhos de f:~bdc:u- :lSsne..~:-, por meio de ,.~[V>r- . · 

·. · ' · C~·es~i:l• pt·~~~M-lT:>~ente ::. c'ue;g;; d~ admi~ís~raçio tlo' co;,d; cl~ .\~~!1, :~m· to;lo:>' ~ t·aroo; 
do intereuc publico. . ~ 

A conl:~.rc~ <le Po\•to Ai~~~-., era em:\,, '1(\minislr=ul~ pc:io ~c ti-ro e 7Ploso o•1viclnr José :\I:~ r~!· 
liou· d:l. Cunh:t, ·~ este masi~tr:H!o. entre \•Ulro~ mo:ito• ot.jc..:tos !I C(IIC S<! d()(liC(III, lo! "" llh:llt<•t:.• 
xncot() <l:L eoll)nis!l.~i.~ a •n; !'!lC"Í•>$ de Pt·omovol .. a unqno11n oon'l~ru:t.. lJn,·inm nlli 1:l10ê:lrl. .. , diNr~l
f:unill t\5 d•' .\çol'iaoos cm·intl •. ~ rd•· ;;r.,·crlhl c- o ~okcdito ou ''i<IOr r~t'rc!enu.•u lo:;!O :..:~rr.a 0:1 im
possl~tlirl~<l~ <!e pr:t.tlc:~r->é com essas colonos a h.• i d~ 25 ao j:IIWh·•· d~ J~il!', soh:·c ~s st:~ruaril$,
f.lrtt cta. ele UJ"~'Cntc iiCCCS$irlcd.; ., Jll"Oiíi01!c:t-$C n CltlLtn•tt da:~ ·n»a.,~.nt71 . .: d,, ,~;o Jlt..'l.uuntc c: .'<uu. ·ua"'• 
911~1io. Item <:omo IJUP. :.~~nz ÜJIC!'css~·~· :~o>s ltllJit:•ntes t.l:ts vil!ns de Alcolmçn c Carawll~•~ 
a. ttbet"tln"tl de) tcnt ca.,al . cl~ e-o,.,.'J:;·l"n'.i.c_a\·ã.? jH:tl•!'c· O·i :fczr: dotts ~·io,<f, n cuj? t·~sp: ito jü. Ih· Ju"·jn tn· · 
t:~do nx :\UUi~ncin ger:tl' <b' cort·~kào ric :lS t:?. t;'i "-• n;•quclla 11L~:ma ..-iU:l.. 

Informou o cvnde do; ,\rcfJS :1 fa,·or de tal PXig-~ncia. e, COll$\tlt~ol:1 :1 m:lterin per~n:e a 
mesà do de; emiJar;:o do y;nco, cxpediu-s" a pro,·i;;flo tl~ G d~ no"~m!ll'o •le 1S15, Mh qual ,\Ncr· 
mina r:t o s-o,·crno. se pt·ocul~sse :l ah<·rtm·;t do ll>encion:tdo canaL como fot·.t trt\I:J.d~> uaquelL' 
~•di<H>citt., o 'l"o :> cndn. un• d.os <:o\o:>os exhl<ill le~. e ;•o3 •l'•e vie~~cru par;~ o flllUro como povoa
dores, s-. a~;ié'lJ:l•~e u:n quart~ de lc.:ua em 'l'!:l.dt·a, f<~ila l rMpc.:th·a di ,·isii.o o Jem:J.r.::t.~:<o, s.'!lt 
o me?~ OI' diS]Xtldio elos a.!JI'Ctciarl(ls. ao.< q11<r~! t<.unv"m a•~cmitu111Cittc se expc.ti r i:lm n~ C0»1f>et~nte> 
·:nrt:u (le coulirtn:ll;f:v. ol><ct·rattúo-~ ~ l'(!S!l<lÍto dell~s o •tun M neh:\\':t t\isr••sro na provi.:i.o. c:-.:~
dlun. pelo ~ot:sdlto ultr:~m:trino. m l ') de agoslo ele 1747, e ficer.mlu ampliar?.,.•, ct l>c11r{icio tla. c1.1l· 
ttwu • ?la~cga~,io do mcm>o /tdlllOitt,, po.ra n com:trca de Pono S.:;nm. todas :ts prol'iuonctas 
n.das par:t " P.:t!o Doce. por c:1rh r.!~i::t d.> t:s d ., maio de lS\JS. dil-i(;id:t ao "O\'OL'nMior <I~ t>ro· 
1ncl~ de :lllnrqs Ger::tcs ( J{cn:o.-ias lli>1&1•ictl.s c Polili~CI$ li:• proT:ocia dn B:~bi:t1 por lfo:tclo 
Acctoli de Ce Guei r~ e Silv:t. k>m . fo, i835. J)ll"- 3~)-

S<!guc:.sei rio :1 rumo de ~udoe~~ tres miib:~s, ::tt.! IU\lO. ilhn. eh:tnl::tcb Pon!l.<ti, n:t qunl -» 
pl:tnudos llllbar:~cs. D:~. dil.'\ i!lm p::tr::._cimtt. s~suc: o rio o ru1uo db oeste, uwn. milha :ttê o mortO 
de Po:tssú, quo (i um outeiro ás mu~eos do norte e :1. primeirn terr::t a lk'\ <~,ue se encontfa ;i. borJl 
d!l rio . Gr:lllde, com bem._})l!l}uen:J.- m:lfgern ; da mcsmn parte en1ra um rl:lc.ho, que cbam:íffill~ 
S3_Jça, e procura o outeiro e c:heg:tndo n. eHe se rêrute •m dons, o 4r::t.;o 'lu~ eamínb:l._ p~ra. oestt 

. - ttoo ~ nr.,;e_qaccl. .• • __ . _,-__ . ---~- _ ~ --~-- ~:-'-~ __ -- --· · -- · --.- - -:-·· - -~::7:0 
":..."-'--~ -;-~?.-o dito -omêít:a llc:Pc><wsú JW, ~""'"" élu.padit; di!ato.«u.sime c ele boc. ~c,·ra. pra, P,.oélu.:i>" t.;tl•' 
"'~. ·- · '!!11tlltdlldc de 2Xanf.a~õu c ~~c asscver~m l~~J~Ur no _cc11tro del/c. campo 11t.ti~ •. e ctrt~e11t.c .~ c~ 
::: -
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mereio para o interior; permittiu o .movim~nto de. eXJ)Ol'taci\o e de imp. ·rt,lÇ<i.o, qumülo ró~a 
alJsoliltamente dlímei·ico pensar esbbeiecet' outr:L via de cüúlmunicn<;;10 •. 

Outro serviço prestou o .lequitinhouh:•: e~se de orderu inte(n,mente moraL . .. 
"\ n:~vegaç:üo .. elo Alto. Jequitinlwu!i;t con~titu~ -uina v<n·dndeir<\. . lula ; é preciso 

teHt reito~ ter galgado as innumer:LS con'~cleiras, . ol;sen·anrlo o :1ruuo trabalho dos 
eanoelros, para ajuizar do que é precisod,~ GJJet·a-i:~. d~ cori!rem, de. s:·.ug-ue fdo. jhlra· 
não set· <tca1lt'unll~ .(lo p1~Ji psr·speetivn · constn.ute do de;;pedt1Çil111Clltn (hls e'.lnóots nas estrei-
tas pnssagen s. . . . 

<'ois úe1n; este traballla qucitidi~LM e ;:;eral.; esl:, vid:t de lutn iuce!:san:e; esse··b1hito 
titlouit•ido de ~ll1'~·ont:~r o verigo corn calm::. e de SUJI<;ral·o, produzin uma raça de t:•)mens 
rotmtoo;, ene•·gicos, promptos, !lpto:> pat•a todo o tmLalho, por·qua:Jto Jie:JhU1t1 e mais }lesado 
do qnc a'1uelle a fliU:> :lesde <L iuti~nch1. S<l 11:\bi.tnam. . . . . 

IMe e rl'eito é digno de !lúta; e á o .leqni!itlhonha nilo se achass'3 já em via ele pr-o;pe
ridtvle, bastára. o'usen·m· estes lwmen~, a l'ije;m de s~u c::!'::d~l', :t ,;ua prohhbde tt•:to li
ciún<il. probidade qn.; até lH•je um "ô l'::cto nií.o pô.le desmentit•, p:tl';t ans-nral -:t ; pm•qne .· 
iudo ~o do,~c cSJ)CJ·m· {b coop0raç·ii.o de nm gt·upo üe l~omens ínt~lli.;ente.s ' ' t'vrtes, labor·:o-. 
~os e honestos, · 

f)Jef]nitinhonh:~ foi pela priJilei:·a ~·ez M;.tlgado. cni lBOl pelo ~;r,;ento J nlião Fet·nan: 
des Leii.o; lla, pol't;mto, Sü annns que l1l:l. homeu! :;e s~ntiu .-:am a e:vr[Lg'C ~ll su!!iciente p:cm 
:wrbr~u· os a~.;l.res ele uma. na>~g:\ç;:to :\tê o~tiio julg-;uh impossivel. · 

.. ·ltmdo., .sitio< qa~ _lc"nho·'l:_isto ·com··1auüas ··9'1.úJ./idâtlli.jii'OJi'.ias .. JXÚ;a, ·s~' ·p;;a;.,. -/;;·;,;ÚLl' wm• i;;:p~,.-
lamt~ fú.:cJidc. ou «i7u1u.··o1mia. 1;il/a.. ·· .. .. . . . · . · · . ·· . . . . 

· ' D:i p';ú·-te do sl1t do. rio Ür:<n(\e; r; . .:;;, teira :1." dito PQ<lss1L l1a uma ;.:ra::.:l<! pro.ia; onõ.,~ nos rrhar..: 
r:\C:úno~ .• p~la.~ "5 .bo~:as da t::~rde ( Dl!:~,·ipç . .;., Dim·ü~ ·aa Rio G'·a11da ·ae /Hmo;,tc, : ·d·~~dc ú. p0rto 

~.desla ,·1lb. âte o fim delle ou dh•i.o;:io ([a ,·i!h Rk:1.. n:t·c.mformidade ·d:t(a·d"'~' d il .Ulm. e.E~m . 
Sr. Fl·~tl(;;sco da. Cllnba e ~Icneze~: .~::o,·ct"n:.do~ o ~:1.pirii.o · g,,,teral rl~~•:t · c~yii1.:1.1li~" ch Cid:\d·~ d :l. 
B~hm êOJUmetticb ao capim>-múr 1h~ c~pilani~-, _d ~. Jlortl) Aleg·re,~.J.oilo.tli.-S ih:\.. S:mto<~ cuja e!>:pe-
~diç:to-r. emb:rrfl''~~ roi. Do. di:i.'1.0~ tle 0uúii•ro ·ue·iS0-1, p·a~:'l)' '· ·· - . ··. ·. . .. . · ... 

,~ cxpefllç:1o,. que comptínlm-se de G:'í h.)nleu;:; e _13 yc~:lõ:~.s; ohe~on 5..1":\r :·a do Pon.t::.l a. 10. de 
r.c,~mb) de 1801. com .J.l ui:\s d··vi~0ern e (\esúnu:u·ç<Ju·no ~,iu ~\,assuah-.-. :n:c. t:tz~ndade ·s . :Se- ·~ 

_.lmsti:in:d:t LÚtrra do. :At·~-~·;:·;~hy;.(pa~<· +!) >" ·· '·· .. ,·.. · · · · ·· ··· -· .. ·.- _. · -. ' ' · .. ,. .· .. · ·. · ·• "· : ·''·.··' : · 
C.Iilli~t de S< in: Adolphc, 11(> ])ic-cio11al"io r:cr)fjl't:rphico ào Tri1pet·i6 do n.·a;;;il, C•)lll!Uette :t!guns 

Fe'i''cnas <)q1ü..,.oco>, f:I.O<cn<lo o l1ii!tl'>i·i.co d~s~ac:xp~Jiçã.o. ·. ·.. · • . . . . ·· ·. : , . · ·: 
· · Do .L'ie> Pntijie :w •·ió Grl1.cde ;ão s~te· i~>:u;i;. ~i pout:J. cln h:l.L'~:I ela b:mcl:l do no de (h p~1·te 

de - rúra_ti~Jn Lórtl- abdg-o para am:1)ra~e1n na\·io~. tla Ci).iil~.- l·~s q~wes. cntt•;tr-l ~~c~ b~ t~jo se '}Ue!'ctn-; 
em cujo canal n:t b:l.~ra t~m duas i,t•aç:t~, .depGi~ ·urna..~. <ü~\d p_o~ di~\\lte ü·.:s. quaü•u. c. cinco L~·~•o 

.ç:l:-; :·---E,-t:·· ri<!· se =··n:ay~~g~_t. ·po~· :·ne· ;lcill1.::t.·· -(;'Ill: hú·ec·s .ni:o:o,: dez ·l~e.:;uàs : u::~l.~ ; .. ~·o -~~n~ uni~ llot.'Dtt~)~O 
·nJtTt!o ll!~orcuo . .:~ 21<)t~ ;:~1· 'iiitrl.t•) l}r·crúu~e e te1•_ gr~'lndes pesca.!·r;t~. ~ nulltO m~WlSC0 _.; ca~::l.~ eUJ3 
tc1·r·•· ,: »ll&it.~ boa;.ondc se d::tr:i.Q todo~ 03 m:tntin1e:Lto5 qae.se pl::tntat·em. . . . . ... 
. ·. E:;Le. rio .sem de mni'o · lo:tf:C c · tr:tz S•m•p~·J :nuit~ :-.gua ,, g,·:•mle col.'r~iltez:~., pelo qual 
\'Íet'lliGlb:>.ix:o a!gun$. hom~·n·~ \kS ~tltl.e~ ·[o~:Ull :i set·~a cl:.t> E.sme~~ i<.bs cum.AI\tOLiiO· ])ia~ .\.c lo:<\0, , 

~.!lmsti~n F\~rnrin,)e~ To'ili'inhtJ~ ,n10rnrlol' ·e in l::J.ort•) Alú~"t·~l corn .. C/~d-o.~ _con11nnhcirvs-:enl.rou 
p~J.-, s:.L'l::\o, onde -!\n,lou- "lg-uns me1:e.i ;i. Y~nlur:•. ~~m ;>:tl.l~l~ pot· opdc,caminh:J.va~ .... .. . . 

I)~) Stn'r;irl~nr~ p~r~~·_,;;na ·tc1;1. e~ te -l'i~ ~t::tn.:le fnn;l" ·e ·1;:~. 1\al·t~>;tue' [e:;Jii ·po~"~ ·qu; te~nf. ;~is 
e'''~· LL'aç:ts, por 011tlt> g<' pódeo IWJ:~gar·. em gmll rhs- cmiJ<Li'C<It;uc~: c Cjll:J.s i tocb. ·a tcr~a. ·· do lo~=v 

·: tlclle c m•Li to boa .. 

D.c•riil Clr;nd.e ;.o ~ou. br~ço' .s:io ~~~;~ ~~~<;ü.' p~·lo qudl \~"Ço ~nt'e:J.>~ c~r:i.,·,•l\õe~, que ' po;. 
el'e,n_ii.~ ~ntt"~ll1 llO mesmo l'i'ô·· C.~anrl~, · mol:.l·• g- 1\:t drc b3L'L'::f p:tro..cim:l. ( [ J'(]tario . Descript:_it:O a~ 
J:;-a~,l em 1 :)87 - Ül>r:l. do:: Gali1•icl õ:i::>:\res de :Souz:t, pags. 4\l ~ 5L). · .· . 

O ri0 Pa~do \'~nl da ~~r.ro. das Ahu:1s; nn E>~t:\do .da· ll!iuM .Gerio,;. e entra no .. d:t Bahi.:l., 
=ttra.vc::;.;>nndu a· .~,;·n·a·do.~ ·A~n\or~:s. ·_\. no,~e l<J!;.tt:~.~ ~to· lila.~ ~o 1nm1w ic:1.·sc corno Je(}nitinho11Uõi po~ 
um .can~! d,amado .. 1·io d:t ~Saka c por Hnl <"ltro. ch:\mallo· ·.Jundialw. Fin:l. l.'ll ~n Le l :i ni_oa-se n o 
oce.:.tliO , L~c~ l~gurc.~ ~os. da b:t.r1·a. do .foquitiulvmha, l>:u1h:1.ndo :t ci<Íade ele Can :l~,·i~iras, cic)lOiS 

.de um cnr~o dt: GUO kiloreelro><. ·' . . ' _ . . •.. ·' · . . . ... .. ... · · 
0 ~lrn lr:111te ·:\lo:.l.C!JC7. lllOStl':l. - ~JU s<)u···noJ.:w~l. trn.u:Llbo solm)' :Ú ·eÕsL~\~ do :Br:J.zil :l. pO$ i~;\O 

... ~Ul:i?~:t ~m.,fJ.UC 'e!t.<1o,c~~cs c:t-úaes :. o .do:" d:~. S:ü~:J. c .o· Jun(t\ahy ·çurr~m p:\r<J.Uelcis i ·coõta ·e .. o 
1lonueir.;>c:ot•t•e guasi <Llle perpendic11hr ·:\ ellcs, · .· : . : . . · .. c . ·. 

_ « O .rio ~ardo ~ •. segal)d;:> __ c_ons~a.da: c:ll!.l.'lra mu~icipal c:esp~c~h·:~_; nnve:;a,·el (\~sÜ~' :1. Slltl f?-: 
::atf~(!saltod:t:Ve~rug-::t, q•.:e dtzem. $.,,. de:f:~cLl r~moçao.OaJ..n :ne·astlb a. <ll!_e o r.:() empres t.ouzo . •. 
. seu no,~le. tem umo. exlensi\o de •. 3() légi.tas).consti lu em ,st> ·· c~uÜfL.S · .. . ns . cmb:wcaçoes .e~ist(o:ltos •.. • Affir .. c~.·<·. ·. 

::Jil~~Sf.1l~C .COnJ:V~ itõo .âzspê?~di;.r 8C;.l~Odet~~o··r.a~ci•5•S ;ofó'4$•'p~~(ii:sci$ tW Úgtil{l.r ?tu:ccga(\<~0 ·. d~stc r~oi», . : · ... ·. 
·· ( !\ o~"os ' !fCJfll~t>plnccu C:<.1.-dll1~_,mtratr·~as d_a_l)I'O ~!?l~tu, .cfc J[l,mlos G_cr·,w, pelo ~ ilg-cnlt~l~ I·I;:zu·~que· 

Gerher;.:t8t.>3; l~~ ~~ ,4\l)~ \ < ,.,. .· .. · J - ·.. , · .·...... · · · · ;o :. : : 

., C~~~;>.r"' Y.VL .. ~ .. 60' -:;'' ! 
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Parte d~'\ époc:~ a. tida. do Jequitinhonha. Nesse enrto espnça de tempo, eoostitnir:un. 
1!0 e~ ?UAS !Ill\r~eos, entt·e outras. :15 povoações de Belmonte, de Caehoeiriollas, do Salto. 
da VIS''-~: de S. Miguel, de S. Pedro. dn lting:~ , de AI":lssu~by. 

EStas povoações, emporios de acti•o eommercio pa!'<L um centro import:mte, quer d:~. 
pt-ovincia de.~linas Geraes, quer da Ballia, mantJm com o lltOl'al permu~a lncessaute de 
.pt·oductos. • 

Nilo olls~:\llte ~incerteza da n:l.\'ega~.ão; não ollstante. os p1·ejuir.os enormes, iucat. 
cul~vels . que som·em os neA'ocí:~o.te>, porquanto ~1ro é o dia em que Dão se tem que 
~egJStl'nr_pe;:-da de alguma:-emb:u•cação, :~ssombrt'lm os nlgttl'ismos da exportação e da 

.sm~ortaçao. · 
Não pôde baver, portanto, veoeraç;:üo bastttnte pel:\ memoria do Jnborioso cidadüo, que 

.!lrriscaudo :\ vid~ em prol da futm~' pro;;poridttdo do sou tot•rão no.t~\1, mostrou o unico 
11:eio eiltão l><>Ssivel de desenvolvimento. ., 

p,,r:, ;\V:;liM;-~ o ~l~neé d.~ na:veitt'.ã~ n~st~ z·i; hMta'nos di;,er'qu; s~gu~~cnto 1000 
·ca.ov:\s fo:1.~n'1 o ~erv\ço de trn.osporte; e que, :tdmíttiudo que cn(!a uma dellas faç:~. uma 

, v:i~gem redocd:\ por mez, teremos 24.000 cnuoada.s que :1. 1802 ldlogrnmmas (car~ que 
·COUlporto. cadt~- canvn, dtts que n•\ve~tm o Alto Jequi~iuhooht\) rept•eseutn.rn umn totnlidude 
de 4-I.SSO tonebdn.s. algn.riõlllo superior ao que se vê nos quadros de:export<1ção e import;,t. 
ç.ão ; dift"er~nça. essa. que se poderia explicar, si estes algarismos fos>e!llrigorosos, lem~t·aiJi.lo 
quo ns ~no~s sobem sempre o r;o com a car5'J> complet.'\1 e que Dem ~mpre o descem nes

·.sas cond1Nes. 
(Fer1·o· 'l~":a do Je1ui6iMaJta. Reconhecimento pelo engenheiro Chroekatt de ~'i. _ ... 

. ~mo di~~e _lllilliet de S:.ti!lt Adolplle, a. :~ssemt.Jtéa. geral leglsluth·a. deu o no!'lle deste 
'l'IO <l comal'C.'\. Que creon de novo n:~ província de .Mio:~.s Goraes e -çootou a. quanlta de 2li 
contos de ré-is, no orçnmento de 1843 ,, 184-1, pam o desentupimento de sao. barra e o. me
lhoramento da oavegaç--lo em tolio o seu CU!'$0. Jllnto deste l'io, entre a co1·dlllleira. e o 
m ar, ha pedreiras lle m:~rmore ·côr de 1·os:t, de~bert.u em IS40, que merecem ser 
aproveit:~.<las. ; _ 

J\ cida~e de C:luna-.:ieiras tem-se :~.ogment.tdo :- Já. ~las deseobert.'\S da.s mlua;; do 
Salóbro e ja. pelo d~senvolrimento rnoido e crescente qLte tem t iclo no rio Pardo .-. h\\oura 
do cacào. > - _ " .:_._ 

0$ rios . po~ttem . groodes .. e ioe~ot:~.;-eis pedreiras do mais t!no-in:u'more de >ru.·ins 
-cõ~es. 

Os terrenos são de uma prodigiosa fertilidade. cobertos de riquissimas mattns >ir
:gens. O côrte de madeira(''), ém que ruuit.'t gente se occupa, contribue ·t:unbem p:l.l'<\ o 

{1'1 Em Ul\l(\ 11:\~ C{l l on i:t~ francez:til ol:!. 'l'unisia, em um:. el'1tens:1o de roo.ooo heclat•es. t 
-cxplor~çiio de lll:tdeit·a prod•1tiu 2.::•~ ·Ulil0 francos. 

Coru o dc~o~nvolvill•cnto d~ t>:}>lor.;.çi\<> ~1!pern-~e lirli'C' nnnnnlmen\C li SOil11lJil- de tres mill>Jo~ 
e mni~ 1:u•tlc, mais do douro . 

(h• ]",·,me:; Coloni<,lc, p~r i.\[. Alfred ~1.mbau<l , tS93,Jl:t~ . I~'G.) 
A imnorco.çi\0 1k1 j:ocar:tnMl di'minuiot no~ Esl:<Jo~ Unido~ tleKde lSi2;· por~rn o cool~\11110 cr~ 

l'e~uL:1.1·, ai nd;1 •1110 :l · cris~ dtdSil coll lend,·s~e C"nl oslo J':omo 1\c negocio, o 0:1 preços u:lil.:ara.Jlt IUlt 
j>Ouen. Actu.:dmcaac 6 dfl.pO!;ito .~n 1 :'rim~irn n1üo nüo ~ ~:"t\1Hio. -

O i:>.ca::-nntl;i olo Rio a\c:uoç~ wdhor 11rcço do que o 1:1:< J3ahia; m:ts do1te ultimo recellMê e 
con~oonc·lle :dti m:.lot· qu :or. lid!ülo. 

P~ascntemente sito <:stes os -1we~os: 

Dttbi~, ordlnario . • • 
" ~•·m e ~uperio~ • 

..Rio, ordin~rio . • • 
" bom e &up~rior. 

llllporl:lção de jac:tra.ndii. do Braúl ~ União: 

' iSi2 • • 
1Si3 •. 

Rio 
G.7S~ 
2.t;~ 

1 i/2 - 3 3/4 pOl' li b~ 
·I ·li.J. - G :J/-1 " " 
3n 
5 i/2 - 9 

sa•ia 
7.104 
4.&77 

Tot.11 
13 .'!lso peÇ3S 

· S.tOS ,. 

( Jnform:~.ç(.o . ~o ]a:~ ~ .. posi-,ã~ .co_mmerci:t.l dM-~produetos · do~Bmzil 'D~S pri'ç:ts . esÚaÍÍ;~fru 
.iS75 1>:~- ru ,-· · -- · · ' .. · ·. · • ' · · , o•. u • .. ; - ... 
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enriquecime~to d::t pop~tlaç.ío (Jfemo•·las sobre o es!arlo ela Baka ~elo direct.or do .Archivo 
puiJlico. Dr. Fl'an.cisco ViCI::!nte "Viauna, n~:l:íliado pelo ,unant:ense da, mesma rep~r~ição . 
Jasé Cnrlos Ferl'ewa, 1893, p.lg. 440) . · · 

J:,~nr~nd:i.. e:!<po~tndo do lknzit pnra o~ p01·to~ dos EstCl.dos UnidoHto !(uno lina.ncairo de ·ISii).1SiG: 

ll io d~· .Taneirc.. .' 7SS 2.8.54 il.JS7 :~.0~! 4.11i~ 
B~ltin. 5.0tS 6. 2-10 2.0-SI) 1.5S:l 3.30G 

;;i . i!OS S.676 4.ôi~ 

( !Ufl]rmaÇÕeS dos agenteS diplorn:>.~ÍC()S O cou;ulart'$ d() huper io, de fSi5-l$7i, pag. ~ ). 

Prt:';O · cifl Loádr:s 

.hcan.udi· do ' Rio. po~ tonel:tda. 
.... > : _ . da J3;Lhia,c,.- .. ~ 

P i:I.Ss:w:t, por. tonel:tda. 

-~ i2- 2.j ·.-.; · s·- ts- -
f; Q - Q- 0 

1 .·171 

D'e tod;u ;s· ;~-:~:deita~ · dê pt·r~hte~:to br:l:z.ilelra conheeidasem Uamhnr;;o, e:>ceptn~ nllo-se n.~ 
m:td~ira~ de ~intiU':tr i~ .. só o j!IC:lrand;í. e o p:to-roqo. siío do i ro~rt:mci~: \ls •le ou$r:ts dcnoraina~&cs 
e c_5peoíc~, ··lndn~ de 1~. s:i.o po"co es~im:..dos e ele }J;:quana co n sirl~r:«;ii.o· p:u~ o co:lwlel'clo • 
..... . 9 ja~:~~:tnd:i. .oi clas~du:ts. ._dt o.~ns · .. o.. JllO.l;'- n•sí~•.•:.tl,u-clo., •. e - oce~tpo. no ·Ulel~caà_o_- de t:r::unll\trg-o~:Uto." -
. JlO.~J~.fio .. e11~rc a & m_n.cl e,<co.s· t! c ;let. eskaose,_r~s;. O~silogue~se ·e~' . mad~Jr:í. «o ·Ilto de ..Jo.cm·v e dl\. 
.. lJ..\b~a. : dlf!er.e -.do .r:;c:1randa 'lmJ>?ri~do ... ·:>lê ::~g~r-.1. ~e pi>i:tos "~~lllllos, . o .(jlt:ll, p_o" c:tu&a de st\!1. 
IJU:.ltdade u:,t~t'lOt, r: pcnco ·a!lrectado. · · .. ,. · . . . .. . .. . : . .. · 

·: : .. I) 'll'~. r_euc c!o R,io · tein l.?r(;f'er'eu(~U: se>1oie :o d~ Bnhin, l'?r niiD 10<1<}: ião l'€>inoso. c pot• .. ter p•'•ro~ . . 
. m:us ar.ertados: vorém ~ co_r ·_.do: l!lllll\0, ll~la. nt~t~ ptl.t-te; .c .melhor- · .: . · ·. .. .. 

'. O que~ ~'ú'ilade: é _ qtte; no deC<<rõo tios nlti:ilos :l.noos; ·qu:t!i exchtsi'l':llnellte ·é i_olportn.do .~qni .. 
<l.3ac:tr:~.nda .i:!.o. .. B~Lin:•; .~.endo-se .clad!•--o·.cont•·a rl<>·enl·'\Bn)pos·-:tnt~rior~•-: ... · ........ , .. ,_,-.... .. · · · '·· .... - •. ~, 

.- .· o~:<lé.fe_ito~ :r.dJrct_ent~_s .em: ~~r:~l.no j::ic'it'<ttHl:.'i.!ce.u .sttu ol·ii•ml na,i\'.t•e,g-it!aridn.de d~e crescimento . 
5'.1men to póàedio ; er t·ernediacoi com u e>colho\ ·à:ts madeir:u d~till:td:t:i . . a ""po>luç:.o .. . .. ... ::: ... 
.... : .0~ tt>t(IS:<:.h:.êg~m O({ui.: '(iesl:~~~4.~0!l·, _ i~_14:: C., .. -'Ct:t:ld~.!o: ()u_;:.rUChfidos,~ t}r~pth'O. ,qll.~ }Jlçs:~· :.n~C~SS!tt'ÍO .~·- . :::' :;.::: 

· .!J!I"'~·;c~:lC· o.·coJ~!k:•tloi~·~ (:,)n\:cn~·\1- ·'~:1. s_otiue:~ 'da''su_?. peça. . · · - · · . 
. '· I o~o;;· 1\lteu:nn\ente te<londo~. nno · ~eS'Ill.lllos; J;RO. lwrt:m.t.o, l'>O\\CO esCtnl :tdu~ ·G infct·\o~es em: 

·pr!!ÇO ; e 'd:ts_ meÍti.S peÇlS, ;\$ bc]Joda$ siio J)1'<'fcri<Ja~· [IS ·SC!Zr:ld:IS. . . . .. : · . ·. 
· O <:tlor d(l. m:1.a.eíra é c;tlcubdo pel:t fórm~ e t.amanho das pa~; alem disiO a eur t.em 
:ambcm \tlll:l inllueucia predomio:lnm. · 
;: .. Ç\lmp:>.r:\:l(lo-se o jaearand:'l do ·Brazil .com- ~s. p·roduclos ·vim!o~. üs .. \"c?.cs;sob o.~nésn1o·nome-:de 

Otl.tros p::.i1.e1<. o:t·estl\ta\lo wi ;;cmj'rc em f:wor daquelle: o csl:i. $\l!licien\eute!ll.e pro~;~d<> nio se ter 
;u.; hoje conhee ido Jll "-deir:r. '}ttc l 10 ~):r. s:rp~l'IO~. · · .. • . 

. ·" :,O .>ell cot)s~·mo - ·un:tído :tr1ni no \'l~~nio I'JUÍuquennio.uhl;lisorig;~h·~':tu(;'men!o, em cons~quenci:~. do .. 
· ) oro:;re.~so. d:r.~ · uHI:HI.rJ~S k.c"es; ~ pode-!le · com raz:to pl'oano~t•c:w um Lo:uto ftJtnro ::. ,·end;~. c!e 
ja_c:.ra nela nM;t-'1. praça . ... : ·- · · - · 

~is n. esltLi5Lic:!. (h\~ imp~rl:l.~õe~ .e \"eeda.5 ~?!TeeLu:r.d:r.s em H:unburgo, ·no!< nltitl\OS lrl\1; :mnos: 
JS7:?.... ~· -. . • - 253.00:> UlGS.~:JO 7:30:000 ·. 1 .'4.:!'4.000 kilos. ·. 

: ·I Si;>. .• . •· ·• ., 7:)1) .000· . 1. 768.50;)' · 'i.ni:O~O ·1. 7l~ :5th) ;. 
t ;;i.l . 'm.OOO .. àZ.1.WO 2s..ü00 UHS.OílO ,. 

OA .. I)rcços: ·.no Jim do . ~ i1no !k .i~74, regnhu;nm ele 'l.::i -:3. :N·mll.r(Qs ~·~icl,stuunze por ;:;o kilo· · 
;r:~mmns. · ~r.!!' ll <ldO ;L •trm.Jidai:c: (O b': eit. p·,g~. ;J,7--t\:l). ·· .. ' · - :· . .. . "" • 

:;.:o ·~:~lle 'do· t·io P;lr!lo ;~16m ela~ min:~~ de otlTIH~ ele <linn1:\1\~~s. j;~ conh•lcidas ·no colll<.:'ÇO deste 
secu.l;,; clii nutn;::ilieim. c. !lü" cacáo. hn pú;, Brnil· (:lfcrnt}ri.t· · .< tinima,·«~ c CC>mp~l<<lio"• ·d* cO?~· 
~ui-'lit· do.J(io .Pa.n1o reh:o. pd o c::li_)lc;"lo-inur JClii.o O·~aR_al,es <l::l. Costa . Anrw ;l$0i p:l.r:d;>lB). - . 
· , .. .i;SClrr:~ch:d:t l\1;\ng:tbeiri>..'(p:tg. 7G. c:t!). :XXV111~ Pisyn. IJi,-i. :Yat~traliJ. llist . Plc~nt. Georgi • 
.Mãrr.!)>' ••. c•p. XIY. pn:;: 121). ê ti~:od:•. elo leite do arhnsto ([:l'Rncot·.ni:i speeiosa) .. ?\o Y:t.ll~ dD t·io ,' , ., .. 
,Parclo hn elt~el\S(;es immensa~ .MIJ<lrtns d<~ m:\'ll.~nl:teiv':r. (tne não ~5.o:c:tplor:\dus. . . . . '· 

' Boa. .. bDt•i'1JCi>a, ·s,•gnnc.lo o jrdzo das pe~s()ii~ erHenc i(tas, i}Ue " estuci:rr a.m'cm Yienna d'Au~lt'Íll, ... •' 
~f!l ·i$7:~.\ . ~ · : . .: . : 4 .: • · ~ •• • . •·-· • • • • ••• •• • • • • 

·· · . 'r eni'· élnati?idii:l.e . con1~:-:i. sc, in_:;:~,e c&r _m:t.i.~ .el~r~, ima.~>·.~~;wb'u~to .nió p1~ditz tiio ~~~ rtde c~pin.. · · 
_do .. ~tunm(\· e,l:t$LJc:i córuo as Slpho;;ws rlo ,v,a.;·ona~. : ' .. .. · · . .. ·"·· '. .. , · 

.. o~ ftttetO~ silo, Ul\lriet\t~ (C<II.alogó' d:-. l:il>Po'ai~5o Nl\é\onal ddS7fi, . ~tl.g' . 2~.1. .. ... : . . . 
·' ·.·D.o ·~~·a,oih~ .. ~·riais: ap~eciada e a.. do d .. IU:.\XOU:\s ;'·· do · Cear~) Qile tinba ·m-ui~ estima.' 'ira; lil.lll'Pll..'\, .• ;.; '~-

l)Crdo.ll· a; JY.:IO m:." lll'~paro; · · . . , _ . · · · . .. . : ·. _ .. .. · . ··, 
.. .,__ (),:-;J.n:.~:A~.co(ter,l.(• ~pelo-. 'é ngaJ\b~h'$1 :.l?irilo .:P.ott.o_.:;\lcitre- .de .... é).af;'Ul;:u;ão c "_e!,trnc~iio•:-jtí.· _ ., S,:i:;{_ 
·. ~e·:esp:t14on~elltte .onlu~ col .üeiil: ·a: gOinro:~ '(;'!a&~ica;d\l-.leii~~-:r-.!l:ltigabeí::i,- em ~Hnas'?~t·n~t<~· ·:; , · ·' -._., 
:' A 1~~~rn.c b.a. do lkl41Ltem por ~ncul·te n}e a d:~. Amenc;~. Ceot~~l ~·a· dn.Jndia e:eolo;'u:t.S·p_or- · • . . . 
~}us_nc.z.as <la·: Mr:ic:\, ... é .. porem, .. mel !Jor dó r.1ue. su:r.s coOlpctid'•lr~~s ·(In{o:.ma.<:ão .$0br.: (~ pos·~~<> c~nl• ,.,. , .. . : 
.. I11C\"~1ul . elo. p>·o:h~etos <lo '.!J>·a:;_il, 1tCis,iucw,a$ cslrangâ>-~:<;-:iS7;i,:p3g5. ·tO e' '-1~): - · · . ::_ .. ,-

.. - -.: .. .. . . ' . ' . -··:-~ . . ... 



476 A'NXAES DA. C .. HlAli .. -\ 

• A ci(Jalle c.le B~lmonte (u) exporta ea~o. m:~deir:~. e piassamdns •·icns e exten>:ls llot-c~ta. 
do nmnicirin. 

O ;ul da. !Jahia .. ; a e~peran~," lla. pro~inci•t. emqnaoto suas mntu:.- nii.o Cvl'CIU de«tr·ui•las, 
é o nosso celéi •·o, o ret'ndo d~t e:nigt"",\CÜCI t!o nort~ e o en:;aio po:;si\·~1 de uma emig"i':IÇ;Ü) 
europ~:'. (13) • -

.l r<?giãci :L que T:li tJir.>el~ on imlired:nneute f:Jxorecer a coocessão ora pedi· la divi
de-se em t1·es zoo:.t..> iJem .!islincta:;. 

;\. PtimeiL•'I,a •la. matt.:.\, qn~ e o prollln,Z:uneuto !biS fioreõ;ti\S d•) V;\lle do Macut-y, é iJem 
couhccfda p~las ·l~:;;cl'!pç-Je; .!o;; viaj:l.n!•!;, •íc~cle (Jalll'lel ;:;out·es de Sou;(a at~ J,iu•llé)', o 
'!)t'Í!lcipe ~1axi milia.no. o iJ;tr:il\ d,; Tschu~li. H.:tl'tt e COJiahu\(1. · · 

A se~un•k wn:t, qn-:l ~ coberta pela florest.t c.tti11g<t. foi jit ta:nbcm es!u•l::da. o 
c:tpitão Barton, S<\hlt li.ilai;·ar: Polll occntl:tlll-'Sé C•lmumito lntcNs~e \lel!:tc'do~c·all!v••s . 

Nascilto;; bonte.n1. senhores e no:S;IÜ•~OI'~·' •le imnlcll~:l exton~iitl do tOt'I':\S fcl'teis. :.le qt\G 
não apro,·e:tal.l'l\1~ a eenlc;;:l:l:'l pt~rte .: on:lc p•mlém-:;e cada :to:ln (Wcldncl<•·" n:~lnl~\cs, 
l'ef•l·<.!sen tantlo mnito$ milha .-~~ tle.eontos uc t·êis, por l':tl t:~ <~c •1 nem os :1\H'O\'Cit.e,j:\ ::.ou·t·emos 
do um mal C)t\G J>:•N'i:\ re~orv:tdo ús velha;; o populosas ll:lçõo.; tlo 11 ntig-o contillO:ata. tle;;sa 
occ•· 11o1ndatioa, IJUO. deu lo;:.."<<t' ti.~ iuq.•k·rio.:t:> th··c•rins de i\laltans e c.le.:;,:,us sucooi>~iJt·es . !\ão 
temos t;·~ball~o eoustunle p:'.ra :\ nos,;u in~knillcanfe popnl:\~'i'i", oectlpU.<:líe:> rcnmn·~:·:1doras, 
llelll IJ:ll"-4 t\ intelli:;:cnciü, nem pal';l os bN•('O$ ole quem oilo'Jispõt: rle :wultudo o o:pibl e p<>r 
covse~uiote de mai<Jt· nnm~t~~ tte nos."'.'S p:ül'idos. 

Patarloxa! e contra.iielol'i 1 na. ;, ppat·enchl, e:;s:-. antiuo::n•n, cuj:t P.~istencb os .:J:-criptot•es 
de o.I.Utn ml~r nem seque;· st~s;•cihm. é pa.1>:< nos l'e<J.lidll.dc pun~-cute e denota cla.t-:\mentt. 
um \'ieio l'·'•lic 1! ua no..:sa org-an!:;a<:<"'io economíe;~.-

- Os no~sos compatrio~as do centro criam~se no h:\bito da ociosidade, p:>r f;\1 br-lhes o 
.PoUCl'OoO ince:\ti,·o •le um:~ remune:<\.\<'i.o pro;)o:-ci;,nada aos csrorços quo por Yentur:~ t.eotcm 
f:1ur. Com ;, uoic:\ eXC<.'LX;á,, !!o g.•do. cnja. ct•e:1('.iio ali:is exigo l a J.105S3 de certo capil:J.l e ;;~ 
nt!h~ ~ajeil:l. a co;:ti n;;c:u,~a:> ro:>l'em:uleÍl"J. ;:ll!atut·iru;, ~ens pt·odncto.s nã•> te3:n sah:üa., que 
lhes 1• :·mitl:~. a.u;;ulental' co tH·ant:•gem a sua.- vrooueç<1o c cre n· ca;Jital pela. economk\: só 
tmb:tlham P:\l'l\. o restri·,:o con:mmo local,. e qualquer lio\~d lo iaJU Je :lpauhal-os ioteira
ID!ll\t.: de~pt'e\eu\•los (''). 

A ratt.'\ dt! >ius t1c- ~ummmJiC<l•:;w tliviole o !3m.zll em •ltul:> zon~.s: a zona t!o l i ttot-ale 
que ~O:tl\, m~i$ ou ru~n:.,s. de todo->. os.regalos da ch·ilis:tç;"lo. e o. zona intern:~, fJUe -riva 
pt·i~:'.:b de t:-..~o. (':) t:1l \'rZ aimh ma.is triste e m1set•ayeJrucntc do <;ue no;; ton1po,; coloui:~cs. 

(1 1) E4~:Í. ~i~a:Hi:l .::n :l~r:~.ti<A collin:l. d \ marg~lll diroil:>.. <! ttu~•i· 11:1 Co1. do tio Je;lu.il\ahonh:.., 
compo.ta. 1le :11na., :.>.i-') ç:\!;:H •:m nas alinh:vJa~ ~ •l~ c:~:c~l!~nt~::> :11·es. 

S111 posidt., e •les3:W"h·íroe:lh. que· té:ti fii·lo a crÍl l<tra uo c:1c:io. no •·alie do Je•tllilí :lh :mha, 
I..Oill Co111lO O cü lllrll-.rCÍ • <:om O nOrl..::lle ~li :la~, frrorncL~IIl·lho \llll f' ILlll'O fi~onzefro • 

• ~ m:>.iOl' I'·• ri" do co:>.c;Í.o quo ""vorl.a•uo' é pro•lll'-i•lo nn P:lr~ .• on<l• "" "oulho 1l?s c:~a:.ooi•·oo 
sih~~tres o ctt!til':ldo.s: •• :o ouu·•CJ•tint:t p:~.r"''· pr,,.,~.t,• 1b i:hhi:•. que cllhh·:.o. <• c:~.::~ocir~ dc;d~ ii3õ 
nM ~u~s comarcas de Y:~lo311 •;:L. C:trU:Lulli ~ lllt~os. dO.:> (JU'Ie'\ ~tJ)tH'L<ltl ctn 1::!-iv 30. 0:>0 :~t·rolJ:li. 

',l';,o "ll.nt:I_Í(lo:lll1~nl.• c-:•nsi.lcr:l:. cullltra tlv cado u con~olhoir•l Fctt~lr:l. •1:\ C :~o mal'~. 'I''I'.Í j!, em 
17d(l. ~nt \11'1\:L lllemot·i:L rpto c>~1·ere·• pat•:\· :1 ,\ca1•!nli:~ l~·!al d'l :S·:i..:ncí:l< •.lo: Li~loua. QCOllS"ill:"':\ 
:). ~'!.l!\ tltlluL""a e •.Uzl~ c1no 1 planL:t~;lo· cl~a· c:.tc:t">Gil·•>s' (lc\'Ía ~t:\ U:al, ia tor l•r·lf~L·i ·la ~~ tb ·~:lnO:\ do 
:lSS·1~:1r, niio ~-6 \lOl''ll\e ''r "' mo.is l•t..:l':\liva. ·coulo 1>01' ser 1110110> <li1pan.l\os:-..; o e~t:.tloelu:e:1 !o uml 
COillp:trttç;lt) C<H\'~ ;L e!ll\111':\ C O ptoductiJ tle 11n1a ~ (1lti:•:L CSJlCele, ÜelllORSLI'OU I!UO :\ UC~!I~Z:O e pro
U11CÇ:LO <lo Cl\•:::u, esta,·o. p:Lr:\ :1. tl:L cannr• na r .1'"lo de 20 fl:\1':1 11111; i~t" é. <}IN CJA l•Jcr:>~ tlv :LSSttc:>.r, 
em ultimo r•l'>•tll:Hlo, cs•a.,.am para 01 lucros do c~c;lo a!l.~im cOill'> 1101 1~u·:1 21) (.Yotcu ~$k<·Li$Licas 
clt,.. p:og. H3). 

( 13) ttel:l.l. do L)~sí,lepte d:.L il.-.bi:l, de 1Si'O. P~é'- 21. 
(14) Jliscclo.n~~ Econo<:tiC<J., )l?r I:Ienriqu~ Au<;us1o ?.lilc l, 1$i~. jl:)b'. Vil. 
(") Ba~la lembr.1 r !l<tuí ~~auis o se:r•tinLo fac:t11: Os ho.bihntes do lilll>r~l usam <l~ :l.•suc:~r e• 

os llo l nh:ru:~r, <tn:tnrlo m•litn, de mel on ele r:t[latlur:~! 
.\~si•n. em \ Oib popnlo.~'tu ch Bahio., que <ll'N •lc 1.())}.000 a 1.200.000 hahitant.e~. nãl) lu 

com cert.e'a mai~ d~ 300.000 pes~oas qne f~.un1 liSO do a•suear! ~ 
Tom~ndo o eoMumo do 20 kiloá'<':.n>m:lS por 1\:~ohiL·ont•. on:\ior do '1'10 o COilSUIUO •In ' propri!l. 

In~l:uerr~. <J.UC i: o mu.ximo ct>nheeid<> o só cbbé;" :1. l!l kilo\:rammas. wromos flUO o conslllllO em 
:us:1cm· ,llela propria pi'o,'ioci:>. d:l Bahia não exce:l.ori ele G':clOO :ooo de kllosrllll :o1as por u.~no. 

A1sam. pode111o~ orç:tr a 'pro·lacção .i.'lt:\1: . · ; 
~:X po,r't.iÇão p:~.l'3. !> e_sll·angú~. _ ~- ·-··- 50.12i.G59 · ·-
Idem-ean oJmperlo_,_, · _.- -.-:. c=-.--·: .- t.13S.!'JO 

"'Çons:unô· da-pro>iocía.da Bahi:l. (~lo_ ma-ximo) G.OOO.OOO 
57 ,2<;5. 9-19 
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. ~(iO tenlOS .aqu( esp:tÇo par;, registrar as dolO!'OSi~sim!\S .reflexões que· essa ób~ervaçJ.o 
SU!!'!!CI'~"! (,.). , , . . . 
. ""E' nccessnrio que se atteudam ás ;j ust..'IS roolamnÇões 1lo: p0\"1,.), {l '} ó prsci~o q1.10 a. acçiio 
' do gon,;:'<to se fa(~\ t~~n 1ir. tlllUbem_:oe.ssas paragens: o cootl'il.ruhl~·~ dellas ~be .. só da e:-;is:-; 
teuda dess:.t pasEon JUridlC:I- o Est~ldo - qur.ndú tetn·de p;t~..~.t· unvosto. 

Cone::tlid;J :t subvcn~i'io,or:l ~dirln- r•aTa n:,veg;tçi'to. elo Jc<!llitjnboo~•a. e mell1ormnento uo 
e<tmd que ;\ elle se dil'ige, o peticion:1rio J>óiie;como j iJ.. di~setlJo5, :·eque1·P.r MS g-ove,·oos.uos 
E.st~clos de )1ioas e da :Rnhia) snliveoção kilometrica ou g<lr:;ntía deju1;0~ par.a constr·ucçiio 
do 1)/cmlc-raad ou plano ioclinaclo p;u·a fncilitat· o meio .de &l'~tnsportc, de :::ol'te que 
ll merr:vlo)rit\ tr.:wsportatla Si.'j:t eutr<gue acima da. secção ri;1S · gl'a:ldes c:u:!tMit':\S. 

,1 P!llp!'e~a <;ue se incutl'lhil• <!<\ constr·ueç:1o rless.'\ e.;tt't~·ia eeonomie11. elo:! m ··•.leil'â., alem 
d05 innmueros serviç'OS que pr·e:,.Uirü :'.a zon~ qne ell:t ''lÜ ~er\'i r, 11<t l::tt·g-:t retl'il!uiç-;ã.o que 
timrão os capitaas emp-regad,,~ net!n; ~eril. ttm commettimeuto hut~'tni~r:o: _ 

"'Toda~ .. ,s co•rer!~ir~•s tio JeqUil!.Ol){)nh::t LeE:lll ::L sna Jugutwe !:r;;torm, e ra.r11. n. que nao 
tenr <bdo log-:.n·, sit1~o "'p,:rdG<~ tlc ei4a, ao menos \\. pc1xla <bii cru.ha.rc;l('Ões a dll suas l'OSpe-
di"''" c:; l'g"t\5. -. · . . .-

O"J•I~o l;:Uometrico do plan!1;_roaêluuo pó<le excetler de S:CX:D$. ]\'os n:m•ros e nos · 
iOl:Dl't'~ al tos. que ell,~ per~Ol'!'e <t tt':!P.ÇÜO torna-~e racHilll:t, Yi~to llOIJJO 11<1. rleSci<ia llttO ~ào 

·u~,·~~::l'i,,s os <llliniaes p<U't\ condozil·o e ca.-subili•'l o ' ti·an~porlc não e dtffici!, por ·c~·US<\ ([;'1. 
declivith• ~c proporcioll;)J,que ~e o.l€ve ~U•Irdae n:l. const·t·nçção •la ~str•.oda _ . 

l'iãü ~eni. tlescahido pouder;•.r uestc log:•r q•t•!, po1· se i;.;norar o t•egiaien d<IS ng-ons de 
.• muito;; .!e :l.OsSO;;-dO$, ou.qu_o·.nli?~.o·na.~·~g•lllos,-oll .•111e:as ei!1,1>reza,;; !J~~·~ · ~e {>l'.opl'•em . ~·\·ye;'- -

";li'()>", lndatlf ·com ,g-ranr~es d!tllcuk<d~:>;: ~ntre f.I.S (!U<t€>:> . <'Lvult;\ •t <.lt! uao. se .~aiJer· ·. pt·avla-· · 
. ~lente qili•l o· meiho1·sy;;tell)t\·(la cmh<weaçcre.~ ~ao cotn:enh<• · mloptar, .su~eiteo.clo muitn.s · 
·.'l'c?.ciqwo~irdesta ignornncia 'Pl'\\juizt>rle,clinl,leircre de· Le:'llfi<>- ('") · · : .. · : . . :·.·· 

:.:' Si rol'convertido em le'io · t>rc:o;;:a te ilt'Ojecto', o [•6ticion:u·i·.• •lsv-l!rl~ arre>ent::t.r · ~o Glh ' : ..... 
· rer i1o'ó J'<~on l!ccimento ~erill•lo.>l'ios, · ,rovJudó klvlillt•~r. a ;.~tmlttl..' de toda. ;>at'te ~a.vega- · 

'V.eí,:?.u:.qn~ f:\Cili'Ílcnte se· preste ·:, il-1111. VC(;U.~iío ~1e ],>'..ll)Ueuos·b;ll".!OS. ;-" .. !;O:Jdr~gein . cni. to.u~ni'' ,, .. ~ · 
. ~ '.. . . .. . .. 

-(,-.i .:i~.·ict,lt;.,.;. XtJ<:i,í!iol .- Bsi•ttl.,:'l ~:c?:!omico!, [lil10 .. engenlleiro . A::.d~~ . Re boU~:J,.; I rs,~j 
p.1g. j ():l. . - ' .. 

[ ") .\-'(lt~<.:rip-:;1, '(Uil .. -Dt·. I'at•::uÍt•·s )lou lenc~·o fn.l cln >)~,>e~~ ~'io do rio S. FJ':lncisco ~ 
i:~nl :t do J~uitin~oo h:t : K ~:io n~am . .. ! ~ \"hntl'! ennm rnotnc : 3..-l; can•Xts :;:â.o t·o .. ~~~~~hb.s .L t·emQ~is 
qit.,ni!o. c !+?~;c~nl.~e a vaL•a.'S n~l. subhta. . . . . 

:\;~<\:\ J'•L"IC 1\:1\'tr ll13iS f"·'IIUSO <tliC O scni~O 1\,l ·rclt·~jm• ; inc~mlll ... U;J. :tl~ ':ts Jle~<O:l.il q~c nfiQ 
11,; l;i~ :l"o.'>.'il tuuad:~• ..-,·r um hmul!m eom •tJ n:t \':lr~ comp:H:< (ii •nc-tt'M, nmn.s · pel~!l .ou trns) eotir 
um icrdo·en• uru;; <h~. e..out'Ülllitl::dc.~, lil'Jn!li.•O' l'IO le iti,,d,,t·i,;, ou .. ·uo tronc::>- oit' :;.!lho 1.le' o.l0;um:1 
~r\·tlr<. n ,•ncostar n" ncito·!l vut~a @'l:trenuJ::tdé .. t: :.\.,suu cmtJu.rr:tt:e.Jntr!\ ·:1. col•ro!n.tex:t. a ernb!l-!"-
o \:·u, . . · ~· . ·- ~ 

~.; \(l~'l!r· ontlo .~~:thalh:l ~ Jl(lnla <l.ls -tn.ras. form :l. m.-so tumores, qn~ :1~ nzcs é pr ~Cis<J l':ll<:;;n.to 
e nlit~u! ~•i~,~~~ tun GaJil>, que o, torn ~ .t1 ~as i in~cn~i ,.al . · · · ·" . 
- · ~.a."í. chr•i;.s .Llo.riV, ~fi,;. ~~Jlil:lJld•J ·pó ;lS. \'~1'.'~3, _!. rl~t:;em. d :\ ru:t~'· <lomo~·:l(l~ !l05.o;1\·elt (JOrqu. 
nw-~~ a,;!llr:"j,itJo .~loa ~[ .. ll c!~ das ~rrNe~. ~~~~·· u. tllll.tfóem. ,pvr melr> •te lllll:l v.ara e.~m um ferN 
euno na p )nt'l .. .:t. · fJHt cltoutHllll .·!JON:Jd, e iL~;j1:n ''ilo se· 'nt":o--~stnnd.o. ç ch.tll;n :;!l.ndo uma. e du~s 1Cõt~"L1 
pc:' <li:t. : (jtt;ltH!O ·1\:tõ t<rm~un côa •. · , , , ' - . ·. .. . ·. · . 

_ ·: . A!.~nnlo:3 -gongtJs. ha· G1l~ra• v:~.rn> com nm ltir~~ MJ?ont~~· do (,•ili~' ·cl() ((}~qltilh:t ou pó de eab~n 
p:\t•:t fl l'mnr-se JIOS ro.rnllS .J11:tis . nrso~ tia,; ::~n·orc>, II'.IC na. .. ·podent .r,,a lmcmo s~t· fil'lll:ldos p<!);\s Cl~ 
;~miio; """ lJ:t. "/JM'circ:; tiio .. p1':1.ti'oos 11u~ servo tu-li<! S•Í clescas c llillli;i lrnentc pijl'ct~ru " · g'~Jpo qu~ . 
atirae.:.:. a Un\ r.:un·osinho. · :.. · · .: - ~ · ···. 

{' "l . C~J~UoiiCLÓs {d(O$ a·: ,.e,cV.úüiii!s pi;,l"a' 1Út~~!Út·~w, -do .!~~?til ÜU!OI>/U.t.: .· . . . . 
E•••J>n;(., de i:a;c~gaiJ.c rlo -lC(JUitinhf)llftat- J~slo. cmpr~>.:!\ Li nh;~ o. 'C't cnr(;O .a. !1!\W;:;nção po.r:l. , 

, Reln~on.to. 1hndp ltr1l!\ ~i:lg:em m.,ns~l i.la p<>~IO tles~ -c!,lad~ (R, hbt) por esca)a ,llO~ Un;t, Commo.·n~ . 
ili!luo ;t '(! . .':t. dl!~l:l.{ do J<l!).iUit'tlhoJ\ha, i\:t.n<lo 'l:Ull:J. · vm~::o · se<nan:tl . . . . · · .. ~·:· .. _ .: 

' RI·N· h i~ n subvençii:a· '::t n 1111!\l rle' 4(\ :IJÕí),:, -"~elldo" li<:: lo . Cofre (;<!r ai :lO,;OOO~ e Jle~O. lWO•.iJ:!cial 
iO:OOo~ (l·t~l:!.t9r1o :do ptcsiderúe-dn .Il~hi:l. de :'157~, p:tg. 21)())_ • . · .. ·: .::: .. -. · · : . · 

. ~· o ,LiJu ' jirl"«íp:ll ·d<:ssa~elllptcU Úll ligo. r. o polr to a~~ t:>-cl pit::l l ' (f3ah i;Ll ·CO!ll' o ao r te·· C;). 'proviu-
C!:!. ele · iliittas Gcraes, Je:•~n4()_3.8. su:is .. comm.unlcaçõas ·nté a · cit!:~.cl'! tJo.~Lil.io .· · • · .. "- · · __ , , 

· -· ~i~:r\ ·; -~~;;o des;a)~~J,~e%~~.~!le;en~oi~-P.r: ,;~ fu'~:;.i~~. Y.t~.:fe;.~-~::,. . ~o.n.~~:n:ien.~~::to~~;~ .. · -~ ,.. ~ 
- ll;).•c~Ç:\(}-do,,_T::ül.,;:do ~eq~ilt}!•:IJ.onh~.qllcr. põr-~elmon\<i ·q,ueq.oQ,rpinn:tvieir~c,& .e:".nl~ -~p.cen tes '- · · 
(R~l!llorio' dt:~. empre1.;. de .. ,mn~cgaç.ào dq .l'egui~tDtiODlt::.., . ;Lilf!~~o .:to. reta tor to .d~;pr~lde~~t:·· cl;· ·. 
Jlalu3 ele IS7llh · . "' .... · . · .. ; . ., _" :• .,. , -'··· , ~. .., .. , ,-· ,··:' ~ .. ·, . . , _:. >.~ ,· ~ -- ·. .,-. - ·· 

. '<{;.~:R:~.iai'O~l~~loJli~i·s;rb:d~ ~\:gr'icult.~~i; de·m·5,·' p~g: Gf~' · · --
. . . . _: :; . . . ... . ~ .. ~· = 

... . - ...... 
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exten..::ão dos rios que possam-ser racilmcnte melllor<\dos; o~mento apro:li:imado da. de;. 
]_)eUl. indispeos:r>el á des.>Mracyão do~ mesmos. 

A pt·esentc SllbveuçW de mo~lo algum prejudicará á constiUcção <la futura li:~ba ferre:~ 
do Jequítinhonltu: e lia vae incrementa-r ~l riqueza de toda a zoo<t, cleseoroJ..-eudo tod~ Oi 
elemet1tos d~ prosperid::ule e g!':\Ddez:•. 

caso constt·ua.-se o pl~tnlc-roa<t 1:<\mbem nad:1. son:reri• n projcct:ula. eslrRd:\ ae t'et·ro. 
«Si ê VllN:ltle q.1e, como temes dUo, a navegação flovia.l pódo o!l'et·ecer, em muitos 

casos, concul'l'enci..'l. datUJlOS1. ~~ viação rerre.1., quando t':lode :t estnl.íelecer commuuicação 
entre os mesmos pontos, oUo e menos certo que, .ludlclosamente eoml.liondos, os dous sy;... 
tem~ de vi.\çiio podem pre>ta.r-se auxilio mutuo, como se complet:m,lo, de modo n produzir 
a. maior sornma de bcueticiOii em proveito 1\o lX~iz, que de t:tes eletnentos dispõe. 

Em cet'tOSCii.SOS :ls Yi:ts nm·eas se coust:tuirão auxilh\re:S d<l. no.vega\·ào llu vi:\ I, como, 
por exemplo, ~unndo ,;e tt--at:~;de lig:\r ll na;: secNes n:weg:weis •.le um meõmo t'io, inter
rompidos llOl' uro obstaculo, que serit~. 1mpossivel, ou me~mo dilllcil, remov~r por outra 
ÍÔl'al:l. » (t•) 

« A l!upt•ema. felicid:l.de para um(!. nnçíiAl é, sem dtt vldo; :t tle supprjr a si mesma.» 
\\'<\Sllintou aconselhava. muito a.cert;~d<\meote n.os seus compntl'iotus que con:Sc:·vassem 

CSS(l. relici•.I~.Je tnnto tempo (lUtl-nto_ llle fosse possível. (") 
Fo.cilit.\udo os m~ÍO$ de commuuiCilção fluviue:; e tet·re3trcs, o Brnzil poderü. pôr em 

:pr:ttica. esse nlvitre : nurilhllldG commettimentos tlesta. ot•uern :a~men tar~ a pmdur.çii.o e im
-pedir:i. quG se importem ::eueros até de p:'imeit':l. n<l<lessidaue: a C:\restb dos geuel'Qi 
alimeoticios não procede da fa.lt.\ de braços que se J:OS:!i\l!l omtwegn.t· ne~ :_speêie ~~-~ui:_ 
to.ra. · . . . . .. - · · 

· ..:: E' jâ tempo de n.ttentlerroos ·todos :l. real e decisiva)oftueneil\ do tJai: proclttctot· sobre· 
a mareba. dos acooteeiiDentos,-soure -as 1déas, sobre a riqueza, sobre a eivili::aç-ao da. s:Jcie. 
dade Inteira. . . . . 

!\o mec;mismo das sociedn.des mode!'oas a. prodncç:1o é o factor princ:pat do progre$S> 
llOl't\Ue eU:l. é que alimenta o -credito, que regala. o imposto, qti~ fecwula. a. uctivldadt . 
merc~til; que proporcion:t. e mt:~t:Uisa.o c.1mbiq,qne :t\'igot~.l. e debílit:\ ~ moeda, qtle, lio;tl
meu~e, roroe~ :\ ba3e eni quê assentam, em um paiz o!'ganisado, a.s re.:ldas e os gasto; _ 
pubheos. • • . 

E' preeiso attender i producç:-lO ~a~ion:tl. _;. · · '- ·- · - -. 
Não e uece:.snri:> :Ser-se gronile lina.uceiro p:u:1. fazer-se um juizo seguro sobre o rntu~ 

de uQl commettimento de~t.'l otl.tureza, que tenha por rim factlil<tl' a conunuoicaç;to en~re· 
essns P'•\1·a.;ens o os morl:.'\•los co!h-umid ON>: lx\,;t.1. dizor- so quo, luweodo U;weg\\~-üo fiu vit\l e 
eosteu':l. po1· pre~o cconomico. só a explor:u:;io dos prodnctos natut':\CS clle~ p::m ratribuh· G> 
capitotes empreg11ilo5 n:\S 4)01pt·ezas <J!te visem esse ~~jcctivo: o ,iúc:arnntl"ti, o pnu Br:.zil. a 
piM!<I:'\·x("), n. Lormcha. do maog:tbi.:u-:1, etc. consiJtuem olemMtos ;>ouet·osos ptw" nllitlla: 
qualquer 'teot:unen nesse seotido, 11ão CI)Otaouo-se toua. a. impol' t;\ç:áo e exportn~;lo do 
norte üG Minns . . 

J::rn 1855 o Jequitinhonlm importou em 500 CMÚIIS . de D~lrnonte p.'\ra. oC:übâ.u ~~~~ 
nlqueil·es do sal; llo.ie tem-soaugmentado considera,relmente o commereio nesses logare5, 
coufwme ji\ tlcou tlelllonstmdo. 

tião i.!)noro IJUil lfU<tlquer tlos !'i os de que esto11 tratnll•lo telll muit<tS cachoeil·as quo não 
podcnt set• de,;u·uitl:ls : « mn~ e.tlcmlo .IJ!W esse!s olutaculos tl11t:em ser vcacitlos fa:emlo-se-ao 
espaço 1le irHcrcepç<io d•1.s terrestres, q 11e ~inam pum comlu%.ir as car~s de uus pnr:l. ouh·os· 
va.pot·es t.lc lllversas liulu\S de na\·ef>a\lO ( .. ) ~. ~ . 

('") Po,·ccc;· do CO»l1ili.ç;ão incumúiW• tl•J csudo do polltO ,·cLt.lil-o tis ,;ias ntWCfPC~is ao 
• :Rr:tzil . Ji~mado 1>tlos en!."enhcir~> .Jeron)·mo B. de ~.lor:1c.; J:\rt\in1. 1'. P. P:tssoR, r... F. .Bdfori 

ltoxo. (Primeiro Cou;I".~Sso UG .Estt·•d:~.s de Forro d,> Brar.il, p:1g. 7i .) . 
~") A G1'"ult:a. dl). bi!Ji.:J~>· f"' c os perigo• fJUC a. em~m pelo professor d.:l t:nh·eNid~de de 

· C."lmbrirt:a, J .. 1~. So...t.~s. p;•;~ :?:?S. .... • -
• \"~V~•I.:\\ !iores i.'\S que se tstc~dem ~o longo d:l co~l:~..dc ~d:>.l:>.do,eobrem su:ts nÍ~~·~;en~ (do rio 

J~Cilllt.inhonha)e.:ts ar,·ore.~ • qtti ~~~ composen.\sont rcpu~s lts meillie•1rs dl_l Bre&il.pour I~ con-
strueloon dti '~'~'•:l.ul<. C e;t c!, h ct de P'hJlO. P"~·s ·:>dJ"""nte.;. que f <"n ur• lt bo1s <le eon>tru 
ction pour ' les CbllJltiers r<>y:tus: (V oya.gc Q.U n.·csil. ·par '1'bolll:>.S Lind!ey tr:>.diiH de ra:1;;1:Us.po.t. 
:Fraoçols Soules, is.JG, pa<;. H i}. ,~; .. ..::.-:: .•. ~:..: -· · · --~.:- ' ·• - - - • :: 

.~ r!J .;Yoi;';(estâí~~icll! ;.í,!'4 "'~ 11t'«l~•c~~~ ~>!Jrfcol"'~" carcsli• do• Qc.~~~ulimemicíO$ .~ irnpaÍ!I 
do ~ra:tl por ::.el.xlsll:to Ferre1r:t :::..oarçs, iSGO, p;l!'· ,):H. < - • • • • 

~-·. 'C - . ' 
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Sem fã~i.S vil\S iJ.e· commuuieaç.1\~ não podem prospe1~r o. ag-r·icullu ra e o commereio de · 
qu3J.qaer paiz, por mais tertil que este seja:, seoii.o com muita lentidão, >isto qne <1S perruu
'wç(.esse difficu.ltaru e. o$ preços elos objec~o; produ~ídos ou impor~dos em rouilo se elevam · 
pelq_s P~!>,'\tlo~ fretes.de t rànsport.es; s~udo ;sto runa.. ;·erdu.d(< que est:\ ao a[c;).neG· d~ todo.s~ 
nüo se pcdera contestnl' que para o l'apldO deseu vol vuneolo tlu. nossa. lOdtt;;tr!a <tgrceol r.t do que 
mn\5 pt'eJ)hoa-o Bra:.il e de.esta.l:elecel' fi~cei:S VÍ:.\S tle commuriiCJJÇllO /(.'1.;-o:a~ e tenestres. - ' 

.'Ncnhúm('; .nu.çlí(l .existesobre a super·dcie do globo que possua t11nt03 rios cauuaes como~··. ·:··. 
mverio tll~tzileit·o, bem como não me· coos~t ex.istít· entro as no.çü~s <:i~ilisn.das usu só. e;;to.do 

·onde ~or to.nto tempo se tiv<.!sse esquecido deSSt~S '?r;\ades ::u-teriils da vida. e progresso indus-
trial dn. 2oci.edade: l?or bem longo:; ~mno~joram aespres:ubs entre nó~ i<.S vantageiJs que nos 
pot~eritbiiJ !:H'Orir da roli~gação dos Cios ·qne em todo.s ::os •li~·ecções ·se r_amiticau1 peio'::i sertves 
tio !mperio ! O estritngen"O que percol'l'e o centro do ~I":IZll fica extastado qoancln depara em 
sua r!·ente conl e;>-;;es rio3 p-igo.út~ _e lo.menm . .a_ Cnl ti\ de_ anim<\(;ão que '\'ê ~m sgil.n(_lvegaç-ão ; 
1JOrque este o.ntL-economtco daleuo nílo -póde de motlo a.lgu.m ser expli<:ado $\tjSf<~ctoria-
Dlente (~') . - - .. · - · · 

... Em todós os.i'ai2es, os ri~s na-regavels· repres~nto.m um. papeLruuito· itnporl<l.ote, priú::-
civalmeate ~a--lildi:r·: ú. a.gu(l. constitue a.tli ~ melhor meio üe. t?-.lns~~te. l:iua.s "'"li.Atagens. . 
são-de mui w .alta monta no.inlerior tlo pai~:. - - · · 

Ritter_eoinpa6 <'S disposi~ões das duas baCias do Ganges e _do Indus·ã. dos dous.gmndes-
riú$ da Amerie;_\ üo Norte: .. . 

il.pprox imáda: (!o __ ?..\Í_~te<lY :P~!~ }.~I,I;I;~.--~ _ !iu ~!.\. do ... Ga.nge~ ... enriq~e~e-s(! ... co.ro as ag uas ·u.e, 
· numero~-~s:_a:ffiüe~tes septentrlon<l.es, accessLv~ts em todas ,as e~ta_Ç()oJ$ a -p_eqn~()S· .OO.t·cos atá- .. , .-

•. as, Jll'Íttlê!t'it.S. rmmtlceçõeS·UI\S.lllOllt:r;t\c.\~ÜO fhmnlay,a. - .'. ··:·' ; . . ~ "' . .'. : .. :· . 
·Parec~ entàdouilo. e_ inoppqrtQil!) ~l'l'ltll.\'·Se:._ desse . assnm:p~o.aqoí, .m.'l.s- não e: iosiste-se-

.... sobre, clle. pt~t;n': so -'ver .' si'. o :.g-over·no . lÇni:lit>U.- se:·Je qno .. oi> ... ho.bitaut~~ - ·'·dague!I.J. .iorii\ .... \ .,·. 
- s;'to )lr::ur.Ueiros ;e:çontrlbuitites: : sobre elles ·-recn.be··-o i.ropcsto., que . tora.::t ·$e m•iis. :pe·sado dó': 
. que· sobt·e os sellji ~c?~~t?-auãos~dti.~:~.~±ti~~ : pfl..}:.~~ <lo: .E.~.t~io, ~ :vist!).co:no.aito . a[!l:'o~eit~, •do -

emp.t'C!!'O qu_e tem o.resalt:\do de sen ·traba1l\o~ ··· ·, . , · . .. · ... . , . ... .. · 
· · A:cn.unlh;açã~ d() o<?-nuge~ ó tra'OO.lh:o . ntuítô ·notii.vel.· ::'1:, idOO. (),e_:~aco.n;l.lisaç..'ío . jà tinha.' .. ~·. ~; 
:~.~)xl_r_ilélcl!J ·· ; .. qg_<i,ndo, -,, =:~m . -~, 8:_37.!. "-~~à':,.J~mll ·• :··. dev:lstou··,;; o : ,>.,\lle .: superíor ... do -. Ganges~ • .. :, · " 

- Povoado em··ex-cesoo"d:.il'regularrn.eote regad() pelas chuvas. p:uz algu.m. reclamnv.a mais- . ·, 
-- b~ae~cio. ·ac írr.:iga;e<i.c :_ sob este-.llorito de ,v1>ta, .~s-,c~aes .. 4o <:;aog~_s _ cor<:espoaderam.per~ · · 
· fetttlmeu tr: a ·e;;se de~!deratu?>t. · ' • - ·· · · · · -

:i\loito gt·ave;; et'fl!n ns ~li fficuldtVles que· foi preciso .\•eneer P<'U'r> poder nlimeotar um· 
~~sle1 u,~ -lta.ve-g-a\·til, cnjo com.pt·i_m_e_nto ufi.o. é ~1eoo1·. qe ~ kilomett·os. __ .· , -. 

- E:-.1. niil' :Yarda.deit·o - :rio, largo' de dnzell tos G qua.reol;.'l. pé.~; des-p~udeodo 200 metros
cub!!X>S por seg:Jwdo, _que se tl'lttava: de abrir no ioteriol' a~tS rocl~<lS tle SiLw:ünkh, a. 5 !dlo- . 
metros :ll~\iXQ ú~ Hur:J:;ar ; em =seu· percurso mootanlioso em preciso. conduzi!: o através de
~ui~<\S tot·t•eutes e-grottt.S; na. ~lanicie ert\ preciso ru>peudel-opot•. cim<t d~ ulli vn.lle de 
:J_ k JlometroJ; -de ·lm·gur'<\, que se••ve da letto do ~olarli, affiuente orient~ü do &a_uges. 
Sn· Proby Cautll'iy-desen:çolveu nes;:t tuto, o po\ler e a lle.stt-e2a·qne ca.r~H~ten;;am os illven
tOI·es. Or1~ .,as torre11tos 'atrove.ss:iv:.~.m o-c:l.o!l! ttrt.ifi'C:hll nó J';lestilo nível• o~l p;\..~tiYam por 

.cim:t,_·:Ol'l~ e·o;proprío c.i.nal · c;.ue . se elev:i J)OS il.res: :0 nqueducto· ui! SÕlMi 'l'CJ:X)lWl. sobre· 
quime_ :wcos cy~lO[Iicos, cujos pilar~s· s..i:u _proteg-idos no leito do t•io, em ·que sa_ inlnlet·gem, · , 
:por mout\íes·ue hlOCtls.enor_lpes e se prolong_:l.·lúnda nas·u.nns extremidt\lles,por uu1·. dii1ue c1ue
:~travecs~n- l~r_gura.do.:ça.!lil. EsS:tgr;tUtie,cbril. foi' come<;M.1~em 1848 o let·ruhlat!a. em ~S5~. (~h . 

S1ma ml>J ta.torlrenle!lte QWi' se n:'ê~:e aa1 c:o~ftonto en~re aw.pr~.t-.3 61'ítftJi&~-m.--ctinio· 
essa, e :tS OOS><:tS . ·· ,' , . , . ' . ·· · . , - ., .·· .. ·'· 

· · Nfll? 'se pr~de Tjreregt'eineote. CO?struir um. canal como o do Gang;~s ou . como · -varioo -- · '• \ 
dos Est.-í.dos; (:~) não· se p<'xte:faz~r ~elhot':l.moutos nos rios,:como o de clyde; mas tBr-se, as- -, · 
menos, '!> reconl.lecinie·nto Oíl.:tlgu1n e~t,udo Uo;; tios· m;\i~ impol-ta.ntes tio lk;}Zil e·il:utar:-se ... · 
de tlOHl peq 11ena deso!Jstrn()Çt1o . nelles,'que niio será .disvehdiosu,.ou f;tcilitar-se a. abetturco ·· 

·: .. ~e- um Cl'l;,Jal pl·ojectad{) desde o .corneço:do-~eculo, .nlio ·é · ilnpossivel. - ·. :· _ ... - :· - . _ 
· . . A S\lbyençfi.,~-.1Jooida melllol";mdo a U<t:<.:e~<~ç<~.çp rio !'ardo ·e.uo.J eqnrJ:nll.onha, .va.i:coJ;~tri.; .. ,_ 
7••• bUJr. J?ar:~desenvol ver'não só o. comiiJ.ercio ·ao suL t!a: Bah!n. • .-mas t~t!}lbern dó noi;b de . .:Mino.s. · · ' . : 

. Qn;~lque1· de3pezn, 9.~~-:~e. _f\lça_ nesse ~ntiuO . tJ~o .• :.Ja,s.<;Ut·~\-.ile Ulllll ~egai:ioi:ito:. Q~e ê deyiçlá,.·:;-. • :~ 
ao_s' h.O.t;L~_n.tes -d~queU~s--reg_tües. · . =··, · ~- · · · -_ · · -'·. ·_ :. _ · • . .,. .. :.,. ·, 

t:~;~~i~ ~j_;-~~it~~~w~~Z~~~.fb ~~{~:'~:t: :J~;~:~;};: ~ ;---~~:{·'~::·:_, ,"~~=:~<~:;:~~::_:--::~~r;-,''·~~, .. :_. ~:-~ .. ~.; .:.:·;~ 
-·:;)·<:i-'·JJl;_~;:.i$~-Indi•Jcr~l=R~d:1-i:lo r~,Dr: ' Jo'3~- C:l.r1os' Roilri~uu-. fo<V.<!~eiro-.da· isra; pa.g.· ã-:;·.; : .. . ~ 

·-:.(<'J) ·L:ti,;ú-.s!it:z: .. tm!iriqzi,-d"'Yorã; ilflr· Mícllct- Ciler~lier;.taJS;- tom·~·.2·h;ig'_- .2St- -- : .• :; 

:~ ! ' - .,:=_ ·-~------>·-_c:. - ~·- ": .. -:, ·.:. :. - - ,~ · - · .· ......... .-:.: _ ··iç_;::: 
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· b)·-a .construi;• ~ eonse-c•-r•r it sn~ CtlSt;~ ~~m _ci~es_ n<l dd:1.de r!e Ctlnuavleira.~. nn. e:den;;il.o 
1ie 500 :netros, com o li!ll tle iu1p·1úk iL!:I inna•hçõ&; c ~11si;dus· oel:;s er.;.;he<Jte> •lo Rln ··p ,u-do; 

c) ;t (i.IJl'ÍI'. CI\OS(l'l\h' e COO~•)t>·:;tr Ó. Stt\ eust.J. .. Uffi t':aÓ;Ú, Oll n:n~ p~C)•4Uil" l. t'ei'!';)-VÍlo · · 
J::r,\Ullv IJii dons rd<,nlos r ios, :lfim 1)e pnder a n:t-.:o:g t•~ito pat•t::· tb Ga.on:~ •lieir. ;; . 
·- At·t . ~.· O g-vverr.o <:onceúf.•t-:.. 1.1.0 Cúoee:;~íor.: :;rJo :. ~u!.>\':ençií.o :l.nnnitl de 150:000.!; cleY.Ie 
~~~e cuttc_:;ne elle <1-0 · traf~go iJS ~cn·ic:,\o~ meaci•Jrt.a•!os n:\ preseute lei ; . bem coru!l -llie aca. 
oot1caditla i~~uç;J.o· do,; dir~i tos <.!e :ilr<l!ld~b"ll- e J., qu~e;;p\e;- out;·os irnpvstos pat·~- to·.!o o rm\· 
t~;·i:ü .;nw~eíf-llf•> no S<)i·vi.;-_)d.~ b-ro--.h\ I) de navo;,r1c~r. •.J.té o p r:).Z(I mn:dmo •b lO anno$. 

1\rt. :~.· t\ \ó'n di1 z·m•t t!mr;.:iual i o•ti>o\J•:t~s:r.vel ;t esti':J,rltt e que será g:•r·autid•• ao ooo- : 
LtSSiOrlttJ·io. ftC<l-1;1~ eon~c!ir.lo o direito .t,~ • es:-tpt'o!:,t·it\l;à<l p<~t' n tíl\d;l-1~ J!ltbllc:l. •io;,; tGr-rl}nos 
ucce:;s:l.l'ios, ~o cu ts("la. e.:; tr:ula, suas estnções. officlo.t:>. etc. · 

Mt- 4.• l'ir::~ igaa.Imeob .,(.'<l!':Ulti(lv ao ooue~ionm·io o dir~ito tle, em ·qll:t~.f!Uéf t em110 
e pt?lO pl'l'I.:!.O •I :~ p;·ese!lte -çvn.::essii:o; ·eati-al' em Recordo eom os g-overnos uo~ i:::;ttvJo d<\ l3<tlün. 
e /.[iOilS Gei'I\Oõ, c.om o ii m de intl'odmcir IJoS serviços t. qne s~ r::f~r~ a presente 1<3"i o;;" m.elhO· 
)':I!MiltO~ QIIG O ~OU dll-Sel\ -.t C>lVitÚéll tO tLCODSelh;u:_G . C)IlG \le~-enJe:·<~_m _-da.ql\eJlr::.; g-.wenioi;. :, : • 

. .. Art.--5.• Findo o pra:~:o ·up; conce::;s.io·. si o ~oJverLliJ 11õio cbtuodet· •10:1 '7..')11lentc pi·orogil.l-ó, 

. ret"erterà.·em ravm·· ri:\ União tooo o materia.1 destioado aos mencionados :!et>i{:Os,' sem 
-direito :du'.lemni::;aÇ;io lll;uma pllr ~:\rt!! do mr,smo gover·no. · . . 

_-\l't - u:" No a c: to qu~ e)(pad\r rnra e~ecn(i<.1,, da. pra~ant0 lei, o l(o ..-~L'IlO ~1\I'IU·;)Ili.~~~:·i~ ~~ 
~once::;~i'o ~i que.eil:t ~u·efe)'e <\~ outr-.1:> ele h~ itl\1 oatrlr~la ; l'e;;gu<t,.~!~WI•' cr.; .iliter:eStit~S--da --
. únião __ ql!it!!Jo.aos.onll5,. o\Jr:igw,.'iJes~e-demais·formall~;r,-te> a &llii:; "híhe!'entc$,- , . ·:: · 
·::·- :::\.N->7..~- &&vogrun-.se as !li$Q<Jsiçties'em contmrío .. ·. · · · ·. • · -··: - ·· · · · 

:-_ .. ··sai~-dnS. CÜmmissões •.. lÔ ·zl~- j ui !10. d~. 1895 .• ',;.;...-1-b·CiM!is: !lt;. ÓU!Ji1·o:;;·' Í;l'estaeni:ê_.,:.. .. .\ rt(t'r;;-
'{' 

' . 
. Ton·es, r~a.lol· . -:-:Noguci,·a .P_a>:a;iagúà, -Jo~~- ,Biio;l«qt_~ci. ~; .. CiMá<. - -B im!" r la · ,•b-<ánu:lc . . 

. . ~: 2·3o · ;:_ 'l~~~ . -~~-> .. l-f: :lOl-~lie 18~~, :-.autQri~~~o o-~odiiif--E ~~- .-·:: ; · 
·- ~, ·· -~:- ·=--:- ecutivo. a.reverter ;í.i•~ --cla..<:se M e;;::e:rcito o · ' 

lífl:lldu· ç·Ot~i!m-<<w ·e-n~ 'Pi!lor o."a>.•tôri>tu,:<7o -co11: tcÍlênte. reform:~.do da; · a~roa. tlc eavo.llã::i;~; .. :··-. -
._ -~:•tn:e ,:.~. decrcfo .)~r;_iS.~'~-~f.çruf.··-1 ~($ . .rJ.'f t.l :C"'r!~--:A.Ügu-:>to.-·C.ogoy.(2"·tiis!-'US;ãõ)i;·-·- - :- ·· · • · · 
; · dq· aociemh-l'o tlc :1.8!l"2; ·reú~ioti 1\os l-a;a.1·eto$ · ·. N. 8"1 A. de ·lS95. ooncedénrlo :t. prm~ão nu- · 
· .rJo--Pa:rà; Perria;;•fn.to;o, 1JlÍhiic u:.Dznúo C1·o$~ri filial; de.;2:•JOO$ .a :cadn..umo:-.Jas.cinco tllha:s dr> · 
·: ·_ .· . . -: · ·: · . .. . · · · '·· : ;. .- ··~ marechal Ftorittno Peixoto; emquanto·· forem. 
O Congr~o Naciori..'ll resolve:_ _ :50lteir3.S._ (discussiiounica). . 
.!l'tigo uuico. continu:uá em·-vigor a. :mw; l" "pa:rteatê' ãs·s"ilot·~;'ôu a.n tils: : 

1·b-aç-lo con:>tn.ntedo decreto -legi:Jativo n. 1:!2 .. Cvotinuas~o da. 2~ _disc:uss;.io _do ,p~·ojec~o cn. 
Je I t de nov~:mbro de 1S92,. e t•el:~tixa.aos_ 1~3. !le J~~ •. a.utorJsa.ndo·o Po1fe;o E:cecutLVO 
"lálaretoi do .Pti.l'Ú., ·.:Pel'íJa!Ulmco,· ~!lia . e ~ !'Gfoima.e oa estl.tutosdtiEsco.la. Polytecboic:t 
~r .. t t.o Gi'OS:SO. J>-~ra: esi:e .tlm ;Lbrlr.L os cte· cio R.iô.de_h neito d.e :>c~rdo .com o p~ojecto 
"li tos ne!!i)Ssarios. ·· "formula r o pela. re.~pe"cti-.:a congregaç:ão em l ! . ~ 

.Sala--da-s eommi~~Õc~. :1$ ·· ae: uiltubro ac ·c.e-·maió d.~i:.e - úmCJ. crim-: as r e3tricçõe:; que · 
l~5:-_.ro~. L·,11i:s; presid~nr.c . .;... Pfú<l il!'l d~ io'diea; e ·a: ilorrie~r eJlhcttvos. indoptmdeute 
~~~~~=·~ Ju10ior, rcln.t<>l'·.- .Se··zt<·l~Uo CO>·<'<J« .- \la· c.oncu~o. n"o::: terrnos dv.o.t·t .. :~ lS úo 1lecre· 
.1 . Ser:e'f'o. - .4.lci1il.lo (;,,u,;~alut1:ri: - ·Puula tl1 n : _Ll59,:- üe"3 de __ dezembro de _]892,-os 
G(li,;ra_nres-~ .v f,!,!JT:ii-th·.- Lt:i<rfi ilft!ller. __ ; leiites suhstítut•}S :que -n:J, reféri<l~. esc.ola.. ef. 

-· ·"· eJ·cem ir:.t;;l'inamelite o inagisterio a· mais de 
o ·· Sr~ · x~ ,_~e"Sidén-te ~ Acllindo~sé 1 O anMs. sem inter·l'upç-ló algu11Ja; · . . : . .. : . .. · 

R(!eaatád;t _o. ltor:.~.. , do::si:;uo pa.ra.. n.m~~onl!ã ·a Dí:scussãti uníc:t do p~ojecto n . ~l ~-de lS9_3. 
lllguinte ordem dõdia: .. l!lev::Ln:lo ;1_IOO$ meusae~ a p_eosib de ·qu,e 

· gosa. .D •. Consta.uça. . Leopolclina do.Albuquel ... . 
V(Jfa.,~ dos ~eg-Uint~s projectos·: qüe, viuYa do c;tpitã.o Fl'll.Ocit'Co _d.e p_ã.uln. :~l-., 
N:. 90, _de . 18~5. -:diyidindo·. o tert'itol'io 9-a rneída. e ;;Albuquerque·; · . .. ··:-: · . 

-~~publica 'àiíi: oiw __ circumsci:ipyõ~, em ._cada -. Disc.'il;;sã,o; uui~~ .. do-pl'Ojecto , :1):;: 1)8,., :ae. 
~jQ~~ das qüa~ CrCO. :~in :bíinCO .. pãrll. au:àJU\1: 1895;" revêrte_nila. êffi. [Í!.V~)):: de 1): ~lOriO~a. ... ·.- .: 
os lndústri:t.S "-~i eola, ~tot·.H .<toonne-xas; -~!enna,!3:1n·cto Ferretr_a, .smrt~ du mar~lml.,. 
~*!oi;mC".: o tegi!líeti""qü~'- .?-dopta.·;·(l· :dis~· ·a~ · C!J.rgpo-7G:(spín'; Nen.ua: .-B.~t'l~~,,_a_-~_t!.~lC!..~ ~,;_:,..,.-,: 
~~)4h\~áilo'\i~5!:i~t;5Jii~i~:~~;:~gclv~-riéi ~t~~;~ijf,t~~:,~~f.~1t:''~:n:~f~!'' ~,F:o~ ~~01: ~ ' ' .: . "i:: 
g!n~lil'tna.c ::nô ,prüneiro p_psto· do - e.-..:cro~to.~oclas; _:_ ;r•·.:d.t~-!lSS!!f>i}o prpJecto, p _:· :2~ • . de)S9.':J;·; - .. . 
~\ pra~.a.s.-co.u:unis5ionad.1S n·e~sc ·-p-~to'ate ·3.'il.e a.utortsando: o Poder ;~ecu~''•> a.- .ab-cu·-unv- ··· ~; 
uov~bJ:o.:de 1S~4~(3•tdi~c~) ;··:.., . :'.:: . credito· a~é :J :200$·; supp~ellieot~,á rubrica-:- . ·. ' · . 
.• ... Ce.~r:>. . • v':, :Vi:, -. · . . · · .. .. ·':~. .,_._ · · .. _:J:: ··· .: • · -, .- · · ·. -.--. ~i,, _ _ _ 

.r·: . . .... . 
.. 

0 .~~;:t~":: ~·.:· ·.< \L • .: O -· ~" 
... :·~·,~::: .... ~· .. : .. :· : .. ' . ·. ' . . . . . .: ·: :_.; .:.-;. 
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· ExercíciOs tiu;1o$:_}.}<1.ra 'p.."<g~meilto. ® quan- ~-e pa.rtitlll.mente, a Ur:mliou Camlhln do con.lo 
. ti;~. que !or devida ÍL Gompr.Jiliit~ . . Guiã.o Soro- e outra, mi\e . G ü ·mã do · J'<illed{lO cirtÍI·Riãõ 
· .. cabana. e 'Ituaua.; · ·· · · · · · · .. · :1a v«_l, Dr. Jôão Pinto Coafo ; ·. · · " 

CO!~Íh)!JS.ÇÍÍO r~dl~cussão onjc~. do p;u·ecer Diseus."<~Cl uuica (lo .J?t;ojel).tO. n. 2it, de 
n ; 1,4 A , de ISO.'> , oob:-e ~s e:lleudas d'..l or~'3.- 1893, m~tnd:todo qne COIÜ1UU!!l:!1 :\$<H' !l'<\~l'();;n 
.rnentod:t receita.; . . :·. ... . . . . O.:M:tthilde·de úccloly L'ios desde l ciejú1;Jiq· 

· . •. 2' rliscus~ão . do projecto .n; 189, de 1895, de "IS~JZ o .montepio e Jl}eío solrio de sr)tt fl1l• 
organiS!1odo o estado maior do e~ercitu, a. lect~o ttl~to, o <1lleces Sebastião Carlos de 
lmeudeneia Geral LI a Gllerra., e da O\ttras .'\cc10 ly L'J us ; · · · 
providencla.s; . Df$Ct1:;;iio noica. do pr<>jo:cto o. 197 (Je 

Diseussã.o unica do projecto n. 200, de H395, 1 S94, l'ele'' ll?rlo a. pre~Ct'Íl·~M em 1J tle ;~cor. 
a.utorisando o Poder E:iecuth•o a. conceder a.o re~t D · l\la.1·1?- J o~cphin<i. Feit:~:t Lima Jlllra 

.Dr. Hcnrit)lle Autra.n da M:t:tt:t e Albuque1·.:. percebe~ o me1o :soldo a que _tem tlireito; . 
que. assistenie, de clínica da Fuculdade de ~i>eu~são 1J n,ica tio p1'0ject? n . 12'3.:· da 
!vled.ieina da. Balü~, _sekrnezes_de l.,i.~ença, com ~~03, ooueeclenr.:_o . :.p . . v lympia.Ca~otioa di 

. o respectivo úrdenado, ·pa.t''Ji· tl"'a:to.r de sua ~tl ,.a B<trat:> , · nu v:< do deseml;ar·<•Moi' JOO.: 
. .. . · sa.üd~. onde lhe oonvie1·; . · · · · . . .. . quim Antonk) ·d:l. Si!v:t Bara.t:.\, UJlla:pen!ilo' 

· Coutio.~ação d~ 3" ·discussão do projecLG :ueosi!.l de 100;';000 · ·· · 
IL q·3 B~. de tS93. com .parecei- 5ob n. 133 2~ ~IÍ$iu~<ão ·úo p;'Qieeto ú. ~o2,a; Iso.i, de. 

. B~, _cl_a.ssif~~a.~~1Q em. q~a.tr~ _gli~~ us,.r:epnr- _terttnnaodo.qu.e.o:;; ctn.ci_:J.e~ tlo e:\<>t:ctto: l·~r01.-. 
····· ... .. -tir,:Ões federaes e umtormisa:ndO O::!•V'<lllCÍtnell- llJ<ttt~~ OU :que Se r~fOI'fn:l_r'é!li :Jc :tCCOrtlO ~c9fu' 

,. : tos::?o~ .r~spectiyos tuu.ccio~a,rio~ . . . . .. . ~\S· ll!=>f'O~Jções do decreto ·n . . 193 A; .dc ZOue 
·: ' :t• discussão cto-projecüin: 39 A, ·de 18}.!5, .!tl.JJ(mo_ de 1?90 , $i c.stt-'er~m ~'i\duatlos ilo 
····deterlllina.ndo a$_ ~pudições · iie. l'ea.<iquisii;~1o 1'0~$1~ · m!m:~1a_to, ~ej~un c9.ll$idero.~ro5; p~ 
· d~. dl>'eiros de cHladão. brazu;~ft'O: ·eom ·v oi() to:.l().$ os eJl'tl~ tos COJl'•O ,e esttvesscm elf.:ctiva

~ .. -emi$e~iLi:ado do: Sr . . M~rlitl~-~tidnnior.;.· • : .f1l<~_,,te .. J?t:Ox.l~los · un · cl:l.sse ·de .·rJU.Ei-Ai't'ereal' 
: : 1; discu$si0 ílo projeéto. n~.l3:i. de- 189[). ter- '" g l.ath,Iação i · · • · : ' -·· · :.~ · .: ... 

. .. :. niuldo -~xr.eDsivó ,as ptaça.s.da :Brigada Poli- · .. :!. '~ . di,s~u::silo: .. do .l'!·ojecto ú; 1!1, dê 186~;: 
. ~ ~ .. ; . Cia.t-da:ea.vital'l<'edér:.tl e do :co,·po" de . Bciili' manrl:Hl.do colloc:u;' o Jv7 te!iam·e 'ue:ro;tiJiiaiia 
·· · · . beii'0$,'0.Ue se inmillsar em dtirant() o tempc Jo::>~da .Vei<r<L C<\bt:,.Lli$ oo.tros u~ k•g-m:esque 

., .. de pf.lÇa.~ ,; direito dequegusàm·a.s praças 'dü lhes compeure1n.n:L e~tltde promoçü~ · re:. 
·· . exercito e da. at·mada; de sei-ern recolbid;is ao parttndo:><:_ as,;im _os prejuixos que soili·~raril 

: ASylo de luvaiídos; .. . .. · . . .m~ p t·ornoc•to ~le l1 de mtL~·~.--u. da IS~\1. ; .. _ 
- -· . .. 3~ ·a\SiiüSS'fto do ~rojc~t(;'n': 134 'B. de 1894, ... .. 1" d~cus$l<i 'tó projecto n. ·gz ~\, d~ : 1895~ 

. autor~ndo o· governo a . · contr-actar . com. ;w<:to.nsanclo ( o governo :L uri'e!ltla'r ou vender 
. . . ,: quem melhore~ vanta.t~us otfeJ·e.:er o ser vi- a.. quem mais- YtuJtageus oJlet'ec~.:i· umri''p:U't~ 

· ço de ulli~ viagem mensal na.lL1ha de ·. nave· (tos Cttmpo:; perteneeur.es ã União. d(lnomillli; 
t;.rar;ão.eritre os :portos cl~. Col'uti•bá., . S. Luiz uos . cS:tJC;Lu», uo Wo Gr ... u.de du' Sul, dep<lil 

·do Caceres. Miranda o Aquidauna.. no estado ue lihlalt ,Ld:.• um;t c:otldt!larm uaquelle J::sta-
de ~i4t.w Oi'o;;sü: · · ·· · · .. ·: · · · · · do, 1•a.r•t cuj_a.Junllú~-.ão I;Ôlle~il ,, gover~õ 
Di.Scu~o unicit do ·~:;ecer n • . 89 A, dl) dP-3!"'udGl';,te a (tU.Wt!a da 400:000$úUO . .. · .. 

.. lS95, opíu:mdo no ~ntido t.l.e . n'flil. ser ~sppro· 2" pát te (li:i 3 lioros ou ·,\ntc,;) . : · .. · 
- ~ !V;l.do.o pr:_ojecttUt ~ 89 d~~ a.nno,_qu_e suõsti· . C~l~tiou:<<;~o ~ da. 3• dis~usSio do p1'(ijeeto 

tue -pelo _que r. elle :l.Compa.IlluL a · tabella F .n. 00, de h!b, .regul::t.nd.o o estado d~ sitio; 
:ttiliexa â. s :orMolidc!~ilo ([(1$ ui,~ o'q.s At{iJ.nck'- . Discus>ão Ullica. do pt•Oje~to ~ . .288 .A, d~ 
!J.lts e_licsas ela Rcmlr~s. FerJera.~ ; J89~, revet·tendo, reptirUdameote à. -vliiv~ e 
· P discússiio d.o projeetO ·n.; its A;' de 1805, tllbos do rallooido .mareelm! vlSI>,o~dc de pe
con.rerindo o ni reito :l :tposent<J.doria áoS· fuoc· lotas a po:~:,ão que asl.é J><!l'~ebia r · · . . ... 

. · · . ciona..rios da. lnspecmriu. Gel'a.l de S&ude dos · 1"' dis.·cu_s!;ftd _do W<!J' ectiL.o . · 225, ... d.i .. is.·G:; 
;, : .Pcirtos~a: capital Federal e a.Q~ (ias inspecto- d;: d - ""'~ 

· . · ,·: .. rl~ ~~ saude. do.s p<Jl'tC>S dOS e8tad9S ; .. . :~o . O : UOYCt Ot·g'aui&l\IÜO}l. gua:t'd<i' nacioli.'t!i 
. •·:: - .'-:. 3~aiscus~o do jm)jecto n';:Ss;de 1895, . n.u~ . ,Lev:i.nfa-se .. a. sess;"i.o ás .5boi~tSllt~-d~: : ' -~ 

-~ .',\- :toriSa.tJdoo. :governoa.reveroregul3mento .e · : .. ·.·· ' ... -. · : : .·: .. ::: -:;··::: .. ·,:·;·~,J; 
::, ;i:: f~~ã~~;tu~~~~Jàq~óás!o;. k~~iogg~ .·· . ;. :, . .. : .. :~ _, !, : .f,, ., :~.: ;,.:;,~;}_:~:~~~;~·i~:;~:·:~ :·\~~ 

~fi2~~~~i:M!:k!~·:~Ic~~-~~~~~~i:i~it5~i~~; .·:d~-· ···:~;~~~~;,~·'_ .·: ·-·:· .... · :·~·- '. ·~:;, .. :.; .·.·,~~- '•_•:;: · . :·:·~,,:;,~~·;~i 
·:~ · .':. ·I81i4(.concectendoaip~~~·dci.:lúl~ tile'L!$<<es; · ·; · .. · ·. · ·' · .. : : ·'' .. :: ._ . < - ~~:.:< >.'~~X\; 

.... .. . . . ... · ·.; 
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·SESSÃO · Br.tJ9. l>E OUTORJÚ> DB ' 1895 ·• 483 

;101'.-\. ·DA SESSÃO DE 19 DE .OtJ"1'UBRO DE_18951gencfo, Sim:J.o da CUJllla. Li~dolph~: C;l8t.'\nO 
• . C;:l.rlos. rlu.s Ctu.tga.s,Lama.l'tine.Costa=Machado, 

P;·e.<irltmcü~ (lo. s,-. A1·:-ht~r B:o8 . Alfredo Ellis, .'::1sem i !'O c!.a. R:,d1~- _ Alro~idrs. 
(1• ·t:ice-pre:iicl61te) Nogue;r:n.. I}:nnn1gue:: de C1stro, ~·ranClSco 

· de élar·ros. \;usto.vo Gur:k>y, !4crcira. da. Silva.,. . .. 
. Ao meio'din. procede-se à cba.madn; . i~ qual P~uuz:o· ~trl~s. Cinciria.to Br3g~J.;- Ft::10.cisco 

re5pondem os Srs. Ar~hur K10s, Ta va.!·es de Gncer1o. i· l;lrlil.d~. Al ::es de Castro.Lm7: Adol- · 
Lyrn., G:\briel Sal~ra.do. Ma.tta Bacelltw. 'J.'heo- pho, CD.mcwlo, :dmeHJa. B1l.l'~os e Pere•ra. ~a 
thonio de Brito, .Benedicto Uite, Gustr.~o Costa. _E sem causa os ~rs. Lmu1 Ila.cur.y._ Fl-

• \'êr..u;. Eduardo de· Berfed.i>, Chdstino Crni. ic~o Pu·~- Ca._L'Io3 de_ N_ovaes, -~1'1Cto l"llho, 
}:oguel:ra. · P;).ra.naguá, Gonçalo do Lago, Il· Hol~iJ:nda de L1111a. -y1 >et~os. qcsta~ Rodl'igues,. 
deron;o Lima. Joio Lopes, Jose ;\'!ariano. Ar- .:lmsLo ?e Abreu. Pn·es ·rerretra.: Llloma.z<Ca.
\lmr Orlando, Cornelio da F,onseca. Gonç;•lres ~u.lca.ntt .. Fr:mc1sc? Bemevo!o. Trtndade,_-Mar
~l<ü<\, Araujo G-ôes, Roclla Cavalcan~i. Olym· tm~ Jumor, Per<?n:a. ~e !-~:r.u, •~9elho .C~ntr<\, 

· pio de CD.n!pos • . Gemiuiano Bra.zil. Za.ma;-. Sa.n·· Lutz de ~ ndr-::C.e._ LOuNnr,:o rle ::i<\, .Me\len•os e 
: 103 Pereira; Aristides de Queiroz. Eduardo AHmquel·qtvi, Mtguel Pernu.mbuco •. Carlos . 
. : ltnnios. Verg-!le de Abreu, Tol'quatll ~Ioreh•:~: Jorge,. Fer~unc1e;:; Lima._ Oct.a.~iano . LO\lreír o? 
Jo~é C.trlos, O:!Ca.l' Godoy. Amarico de Mattos, Gpuv~1a · Lona.. __ Leovegtldl) t•; lgllell:as .. Jose 

. Uns de :Vasconceilo8, ·Erico. Coelho .. Euzebi<J lgoncto. Seb,tStlao Landulpllo, . Cteto Nttne~, .... 
: ~(; Queiroz;· Silva. Casti;o~ · Nilq · _Peça.nha, Er-. Gal-lino ~o~~to_,. Antonio ~-~ Si v,. ue!r:l.:Al'?.erto 
. n•.:ii'9·l::út7.ilio~ ·Julio~S:ihtós;· Sebastião de·La· 'forres; BeJ~no_ de _.Souza,.Agostmho V tda.l;--· 

.. · ecl'a.ã; .urbano Marcondes; La:ndulpho' de: l\fu' B~u:ros. Fra~co · Junior,~ Pa.11li11o de' So~zu; J~~ 
i-·~:•llJães; -Lima Duarte: João Luiz.~CaéYa111o n!Or.Cumpolin~.- Cupertino (lc Cerqueil'a; Do
J,loü l'~.o, . Luiz O:' Detsi;: Fôrtei .Junq neira;: Ri-. :tll;i ogos r) e ::\'fOl'aeS.; P <mlo Queit~OZ. eo~.to. . Ju:... 
. bciró_qe:A.l:ue_idâ; Va.UadO:res. RodoJphoAbr·.éu, mpt·: Bue~o de Andt·a.da . . Pat.l.lla ~~~~~s;yte~rp. 
: ~illto da .. Fonse~. ArtllJJ.t Torz:es .. Ol~<t.rio, . de ~~?~:\es" ~.Albert?_ ' Sali~:-Bra;züto :d.a. Luz, 
-~Is.cieJ;·"'Pam.iro-- Cã"Va!~a.nti. Dino Bueno, Em<lio .Blum. Ma:rtms Cost(l.; R1.vada:vza Cor· 
.. .\dolpl:io Gordo;Hermenegilr1ó.de ~Ii.mi:es: Q__yi7 re3:. -Yíctorin~ . Mot~teiro; 'Pinto. -~tt...- Roch.á; 
:·dio·. :lbrantes. Urbano .do :Góu veia; Xa:viex:,do . Fra.nczsco . .t\lencastr? e Pedrc-Moacyr. . .. 
,-Yille; -'Mariáno R<l.·mos;Lúue.üha Lins, L<tUl'O · · · 
.Mnlle1·: Pà.ula Ramo~: Francl~cn "I:oh~nti:1<L · O$r. Pt'e!"ident~:..::úspcúlderam i.. 
-Fo!lseC:l. Guimarães. M~r~r - :::séO~i· . Angeló chaniada:apena.~ 70 S1·s. deputados. B.ojenão 
Pinheiro •• '\.p]_XÜ'icio ?.Iari~nse, Aureliú:J.o B<W- · bn. ses~ã.o. Designo pa.rasegundn.-:feira,. 21 do . - .... , 
l!um, Ve;;pastano de Alhuquer9,1l~ ~ Ca...'"Siano cou·entc a •Jnesul!'l- órdéni do diií. uê l10je; · 
do Nasciméntó. \iO) - - ·: - ·· ü to e : . 

:, Deix:wam de comparecr com causa,pax-ti~. " Vo&a.Çito·dos.Se{,'Uintes 11i·bjectos 
. cipa.da. os·Sl-s.--Rosa. e Silva.,: . Costa Azen::do, · ~ _' 90. de \895. di\-'iilh;do . c•. · tel'l'itr)rio· ·d;l 
Tllomaz oelphino. C99lho Lisbo,\.: Alencar l~e\\Ublica. em oito c;,ircumscripções, em: cido. · 

· Guimari~es.· SíL Peixoto, -Enéas.Ma.l'thl;;, · .~'I.U' uma llli.,; q_uMs.ci-ea. um l>::tuco P''ra-; a.u."(iliá.i' 
~uHo:Mon~negl'o, Luiz Domingues.- .r'ú·thur as~industrias: agri~ola, -pa~torH e connexas; 
ú~ Viú;cóncellos, . .Frederico Borg·e$, Tori;e,; conrorme o. 1'egia;t.en. que adopta. (!" dis:.. 
P•trtugal; Pedro ·Borges. Hel,•ecio ' Moute, cu~>siio) ·; · . - : · . . 
JOi'é ~vila.qua.,Francisco Gurgei. .ronqueira. · ~ -1'10 .A; rJe.lS95, -autm:is(1.ndo: o governo .·· 
·,\yt;es, Augusto , Severo. Ou.nht~ _Li:m<t~ Silva a: co.n!ir-.ma1·· no pr~meiro _posto~ do exercito 
11arir.. Chateaubria.rid. Tolentioo.de Can'aihu, to.da.s·as ·praças· com mis.sionndils- neste -posto 
Gaspar.:- DrunimoDd .. -Arminio Ta.va.res ,- ~{ár-:: até 3 d.e no~dmbt~o de_ l8S:1 ~ (s~ .. ~~s.<.:_uS~ãõ} ~- :· .. .. -_ 
clonilo Lius • . Clcmi::ntíno dç. Monte. Mea.e.zes N. -1 Ol;cde 1895, autorisando o Puder Ex-
P.I".I()o •.. A\igusto (le· Freitas; · Neiva., Mílton, ecutivo a reçerter à 1• classe de exercito o -. 
r'mncísco Sodré, Tosta,Mánoet Caet;wo.Paula tenente reiot•mad o dtt ·arni'l. de cil.vall:Lri.a CM'- . 
Guimarães.- IJionysio Cerque ira, Flal"io : de los Augmto Cogoy (2~ discu~íio) ; .. . :·. -. :· - ·. ., · " . 
-Araujo, Rodrigues Lim;J., "I:otentil).O dos Santos. N .. sz·:,~:; 1\0 !895, conceqenilo: ik pensão,\l.U- '·· .. 
·Mar·colino M,ou~a,' Paunh():O Mp Ll. tencgro, nual d3 2 ;400$ :-; {)adt~ um o.· du.s 'cinc:ó filhas do - . 
·Athayde- Jumg1· ... Serzede!Lo Col'rea, Fra.n<;.a miu·echa! Floriauo -Peixoto,. emn,ua.nt<l !brém .. _ .. · .· '-> 
Carvalbo,-Alcmdo Gua.nabam, Fol:ls~ PQr.,. solteiras '(d.fscu;;sã.o .unica]: !· . .•.. · .;· .... : . .. ::·;.<·._c·· 

::~~·v~~J:~~~fi~~~i:~t:~f~~-~~~:c~~~~ ;~~~I>~r~jij,_~~~~~~~-·~Ji·~a~t~l': _:{~ ~.~j·.::{/.:.~·~~i~;;~~:~-
·g:l.S Lofiiito;-tJõiio ":~etiídô·; ; G6nÇ#'rG$ .1tâmos}· -~ . ·continuáQiio-da:·•'2:,,-discuss!Lo. do·: pl'Õjcicto: ' ·~-:-': ~ ''i 
:!'íli'.~a.z'~,1~nior: :·:F,:i;ancisco"Vei;ià; Al':a~o. Bo~: 'n-;: l9~.~e.J_S93.-:l:utp~i~3:,Tide~o Poder. E~~u:ti"? . ..::·: ~_,:·.:·:;~ 
.~aliJo, ,. LeoneL].<'Ilho; .octa.Vl3.no .de :Bnto, -F'er_; •ttJ~~form~:,os esta:tu.~os:Ja:. Escola. ·Politechm- -· ... -"'·' ··-::-: 
)•lira. Pi~-~~~.L,,.mounier:,:Goiirr.é·q~, ;: ~·:.?=ileoton fó. .ca. Uo J3-io · ~e~J:ãtúiiro · de:.v.écp-~â:~.'· . corri. ·.Q. proj~· . · · ;.: ... · ·;: 
~e ~~g~~~~;;,~ll.~~Mii.c~ado, ; !Manoel: ~ul-: ~~t~:r~rmw~~ ·: peta_· _:~~~~~:~r~~--~r~;;r~~~~:~~·- :_ .. ;.:_~~~:; 
!.:·' 
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em I I de maio deste anuo. com :is r.:>stricçõEs I Discussão uoica ão ~ccr n. S!J A, de 
que inuic:~; c :\ nome.,r ·effe.cti~o;. indepen- 13'.15, opinando no sentido de uiio ser a.ppro. 
dente de concursn. n<>s t<:rmos dv an. 318 do ,.>!do o pro.iecto n. SO d~ste •~nno, q'Ue sllb
U(:Cl'eto n. 1.159,tle 3de ciezcmb1 o de 189-2, o~ stitue pelo que a eUe acompanha a tabell~ F 
lentes substitutos que m\ refe<•ida escola e..-:- :.•me:s:a á C.'óM-solidaçii~ da.< Leis dcs Al}aacle. 
et·cem interinamente o l!li:g\:$tel"io u. m:üs de !Jt:S c I>!esu» tl..: I~~ltda;:~ Fc<krc.es; 
10 annos, sem interrnp~o a.lgurn~ ; 1• d t~cu~são do pro,jooto n. 215. A, de lS9ii, 

.Discussã-o tiuic.'i do :;r~jecto n. 231, de cnnrerindo o rlireito á aposentadol'ia. aO$ 
1893, e\el'ando a. 100$ 11Ú:us:.es :l. 1>ensão de ruuccionarios d:\ ln$pectoria Ger•al d~:< S:1ut1e 
que gosa D. Consta.nça. Leopolcli•~• de "\Lbu· •los Po!·t~s dn CnpiW-1 Federal o Ma dU$ 
quel'que. viu vad.o capi~o Ft·;J.nciseo tie P.tula. iospeetol'ias do so.udc do$ portos dos es-. 
Almeida e Albuquerque; t:tdos; 

Discuss:i.l.l unica do projecto n .. 118, de 1S95. 3• 1liscusstio do project.o n. 35. "<to 15!>5, 
revertendo em tll.vc.r do O. Flol'inda Mcnnn. autori~<\Udo o gove1·no n. r~ver o l'egula. 
B;1.rreto Fet'l'eira. >luva do marecil3.l de ment.o e pr-ognrnma. de ostudos do Gymnusio 
campo G:\Spar Meona Ea.l'r.:to •. a ].lens.\o con- -Nacional (redacção :P<\tn. 3• tUscus;;ã.o·do·:pro-· 

· éedida a D. Ball,ina Ca.rne:iro da Foó.tout'll. jP.eto n. 20õ A, d.e 1894); 
l\Ieona. Bu·roto; Diseu;:sio unic:1. do projeeto n. li2, de 

1• discus~ão 110 projecto n. 222, de 1895. !SSL concedendo ~pensão de 100$ mem:~eS, 
uuco~·ls:tndo o Poder r.xecuüvo a aiJrir um rcpa.rtidamente, a Ursulina. Cantlid:~o do CoutO 
ct•edito a.tê 1.200: Q.OCI$, ~supplement:u. ã - ru- ~e outra, m~i o·ir.mii.- tlo 1\lUeeido ·c)rul'l,'ião' 

- --oríéa-=-.:~ercie:ios fuici (JS- par:1. pa.g.tmento na•'al Dr • .João Pio to do Couto; .• 
· da quant~ que f,n· de~i·Ja á Compã.nhiii. l:nião I Diseu~>:ã.o unica. elo projecto n . . 27_9, de 

: Soruct.bo.nt:~. de Itua.u:~ ; . ·- lS93. mandando que contlnuem a ser pu.~ a 
Continu:tç:'io das disc-:.ISSáo unicaâo pa.recer D.Mathilde de .Accioly Lins. desde I ele julho 

·n. 174 A; sobre os emendas do orçamt:nío da de 189'2. o montepio e meio·roldo de seu faJ. 
~eceita..; . ~ - l~id(l filho o a.lfms Sebastião Ca.rlos ue Ac
- 2> diseu~o do pl'l.),jecto n.- 189. de 1895, cioly Lins; 
organisa.ntlo. o estado·m::.ior do e.xe!cito, a Di:>cus...~o unica. do )lrojecto n . 197, de 
imendeneia gerat ·cJa.;u'!IT?- e-:d'ã. outr'J..s :pro- i_ 89!. !'élevando a prescrip~.ãó -eiD. que ineor
.::Videnein!; ·• ~·~u D. !l!ariil. Jo.;epbion. Freitas Lim3 p1ra 
Discn~o unica do projecto n. 200. de 1895. perceber o meio soldo :1. que lem direito; 

:~outot·isondo a. Podtr Dxecutivo '~ con~det· ao Oi$cU~'io unica. do proj~to n. 122, de 
Dr.Hcnrique Aut.ran da :\Iatta E\ :\l!mquerque, JS!lS. concedendo ~ D. Olympia Carpliaa. da. 
assisten I e de cliniC•L d:. Fatuidade tie ) (e(Ji- Si }I·,~ Bamta. viu \'3. • do ,Jesernbargadol' 100.· 
cinn d:t. &.h~L, seis tnez.<::; de licen~ com o quim Antonio da Silva Barat.~. uma pensão 
!'espec~h·oordenado,pa.r<J. tratar de sua. so.ude uteDS31 de 100$000; 
on1Te lhe convier ; . 2• discussão do projeet.:> n. 202, de lS<.J.I. 

Conttnua~li.o da. ::!', discu~ão do. projecto dete!·rninando que os officin.e: 1lo exereito re
. n •. 133 J:3!. de 1593, cum pai-ecer n. 133-B"., Ji>rma.tlos ou que se rerorm~rem ó.e ~ccoN!o 
, :elassi~C~Il.~O c.m qu:J.ti'U .ola.sses :l.S t·ep"rtir;ões Wlll as di~posiçêle$ . do decreto n. ' 193 A, ue· 

federaes e uniformiss,n,to os vencimentos dos 30 de janeiro de 1890. si estiverem graduados 
·respectivos funccionarios; . no posto ituinediato, sejam considerados. 

Z·• .dieeussão do projeeto n. 39 A, rieJS95, p.ra. todos os c.ffei~s. como se ~t.ive:;,sem ef
determlnamlo as coodiyüss de .reaquisi~ão dos r~clivamente · providos na elasse de que li·· 
direitos de cidadã.o ·brnzUeii-o. · cqm o voto em 'erem a graduaçã.o; 
separado do Sr. M;ut.ins Costa."Junior; I' discussiio do projecto ' n. I l i , de 1895, 

1" discnssã.o do ))roject<i n: . !32. de 1895, ntandal1dO collócat,• O ]"tenente de artilharia. 
torn:\odo extensivo :.i.s- ·pràças -da· brigada: .Jose <la. VeiJ,!a Cabral e ouwos ncs -logn.rcs 
policia.! da Capital Ft:de1-al e do corpo de c;uelbes competkam na.escall\ de promoções. 
·oombdros, que se in:.nili.sareni duf'll.nt~ o reparando-se assim, os pr·ejuizos q11e sor
tempo t.le pt·~. o direito, ·de que gqza.m C!·eram na promoção de li de março de 
ns pra~~s do exercito e. a.rmau;i, : de serem ·J 800; . · 
recolhijla.sa.o .-\sylo dos l!!.vaütlos ; - 1• discus:>lio .do' prC'jecto n. 9-2 A, de 18$. 

3• di:~u~slio do ,p1-ojecto n. l3-1 B,'de 1895, au.torL<ando o governo a al'read;ii- ou.·vender 
- autol'is:lndo o goYcrnoa. contractar com quem a.queill mais vantagens otrel'Cêct>, um<~. p .. rte 

melllorcll .vaol:lgt:ns , fforeccr o serviçQ d; à'Js caro!!Q§ ~r.t.encontcs .. ú,Jiniiio.,.. sJeOEmi-::. 
"'-.=:-· wua-.. ia~e~rnelt:':ll :-rudinba:::ilê.n;<~>egãÇiú nades .oSa.ye&n.t. DO Rio Grand~ do Sul. dt
_,. entro oS'p:>l'tUS'du Coru:nb&.', ~.S. Lw. ·.z de Ca.-,I9i> de installada um:~. coudala.ria. oaquelle 

cttres, Mil".1nda -e Aquidauo.na, -DO.C$tado de esudo, para cujn· roodação podem. ~o ;overno·. 
;. · /'~:l.tto .Grosso; - • - " _·:.---·~.c ~ ·. . · ·: despende.r-at.é a. ·qua.n~ia de 400:000SOO?~ ~ 

: 
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szssio .pir.. 2\. t?~ ou-r·m,.iô .ne<lS95 . · 
'· 

185 . 

~; pc"l.rte (ás 3 homs on ;mieS.): 
eoatinu;~çl'i.o Un. 3'· diseussü.o do projecro 

0• !15, de lS~s. regub.ndo o e,;t:ldo. oe 
;,i~io; · . · ·. 
· Diroussito· unico: do pro.iecto n .- 238 A, de 
iS!iS. ro'ITertcudo.· repro'tidamente. li viu va. e 
'til'tl~ do í:\lleciuo marecha.l Visconde de Pe· 
!ot:ts n. !lensão que este percebia.: ·· 

!" di:!cU~sito do projecto n. 225 . . do 1805. 
rtâud(l no""a orgo.msa~~o à. guarda..na.cioila.l ; 

1'14• sr;:ssÃo m! 21 DE 'otrr uB.r.o DE 1895 

.·• . 
E' lida ~ sem de.llat~ approvilda o. a.cta.-da. 

~são !le JS do corrente . 
t· Uda e pos·r..e. em tli.s.:U~iio a. acta. de 19 

.do. corrente. 

<>·g.r. l?~~1.la Ramos. (.Çobro ~ ucl<l) 
reclamo. coot..~ :1. om!;:sã.o 110 reu no.me na. · 
acta. •le 19 do conectú. public:l.ll~ no I>.im·io 
dl>· Cchgre$SO do hQntem. 

o S 1·. Pl·e~>M.entG declal'3. que é 
isso devido :J. erro de h11)lrens~. l)Orque do 
oti"itml · con::~ia. o· ninne .do nobro.deputado. 
· E'm seguida t:: sem ~t~bate i.l.p}iro,·a:rtu. a. a.cta . 
de lU do couente. . . · 

·~Pre$iclon~~:ilo~· s,·~. : Ros~ e . .SÚ~a·(J;i·&:ii;j;~fc). . PRI~EIR·~ p, \.R'':'E D '>. OIUJE;.\1 DO DIA · ·: 
JlrllnCI' Rtos (:t•v~ec-presJc/ente).llosc~ ~ :S:l·oa · . : · . J. • J • • .. • • · •• 

(1~re..~:«entc). Co1t~r. .4;;eue1o · (~ 'lliC<l-pn:si·~ · . . . . 
dtlllC} c ltol (!. c Si~JXt. (pr~:.>l(len!e). J?o fl.a>eudo ·numero pa .. t"n. ~e :o~a.r : ~~-- ... 

_ . ··-- .. . ..... ·terlas-Jnd1Cll.d:u-m crdGm do,cha, _pas •. . , . 
. Aom~o~la.-Pi•õõiiaé=Se --~~chaipn.d<i.·ã. qÜ;\llmaf~r~a. e.i:ti .. di~c:Lq[o ." .. : . . ·· · .· ·. · : . ·. ·· ::: . -. 
r~'j)i)ndem. os Srs, Rosa e Silva.; AHliti'l' ;aros: · . .. :E- :uniunciaciõl. n.contin~Qão d'o. 2• cUscus~~ 

;T:wu.~ de Lym, Alen'cár GUiaiâl:i~;.~ã Pei- do :Pro.lecto_ n. 1':13. 'de · ltl!:JS.·:mtor isa.uclo 'o 
~- 30t~·,-Filt:to Piz:es.~Gabri.el·S;tf~~~o •. ~1:\çt& Bn- P<Xle~· Ex"éeu~h .. .9 .a r~~c~m~~ os ~tat~tCJS d~ ·-
·. ecllar. lheoton1o de··Brrw: "81·1c•o · !."íllY.l; Bc- Eswl:\ Po!vtecbot~a i1o t<.to dt!· Ja.neu-o, de 
· oedieto Leite. Vive\rJ>S., 'F40:1.~do. ~~]fu.~&,io,: aceôrü('l cõni· c-.ptojeci.o· rorm.v\ado-pe1:rl'$-pe:"="· ::-:.;: 
··· CJin 3tino- Crur.. Anisio de Abreu. ~ogueirt. ctíva Co'Cgr~gação eo• 1 t de lliAio deste a.nno, 
~mn:1gttá. f rer, erioo Borges . . Joã~. Lo~.· COOl ll$ re;;~icções qH~ indl~. ;. e "'· no_!Il~l' • 
. \u~nst.o ~T"eyo. 'I;~in.d,el.!.e . .José _.Mã;!_~:.'3...r.-· P.'l!ectivbs:~inde-p~d.:nte de · ((O~~:ro._-, 'l!OS· .. 

· dmr Orlando·, Coelho .Cint l'!lo. Co't'n!lliO. (l~ F ou- termClS do a.ct. :;!JS •in decreto n. 1.1 ;,9. t:e '3 
~ Lourenço ·de S:'J.. GoziÇilvês }l~.á...RéCM cle: tlc:1,e:m bwi de-189-:?. os IeotRs . süosti.tutos . 
·C<lsille:l.ilti: Olynipfó . ue C;,.m-pos: Menezes • que 1ia l~feÍ'id.u. F~cla C:tt rcem intcrino.
l>ra<lo.Geml:ni;l.UO B.~il.{;ou-veia- Lirria.Z:.1m:L. mente o :n;ogis\er~~> t.1 m:>ls de 10 :l.nnos, s~m _ .. 

· s,, nr.cs P.era: ra."Ft·~ncisco .. SQd.r~. ,:o.fanoel C;:e· ioterru~\.0-al~uma.: ·· . :: .- ··· · · · · 
't».rio: Eduil.1·do· R:i..uios:· Leo'vi.gildo .. Filgu~k\S. · · · ~ . · · 
Fl:1.\'io de. Ataujo,.Sebastião Lail~ulpllo. M~1:·. .. o !li r • .J?..aul;; ~':uno~-N'ilo_vc!J~O, • 

.. colillv M~u.r~. JIJ~e 'Carlos. Ser.ze'·ell.o ~rrc.-~ · Sr~ pro~idente. disca~ ir o noT"O plano de en-
O,;ca-r Godoy, Alcmdo Gn:,n<~.txn-a, ,\mcrlco «e sino úo. Esco~1. Polyt<.ochoio::a. or l-ianis:J.d.o _pela · 
Mat~<Q. L~_ns .. ; de . V~con~ellqs • . Em:ebto · ~e ·t:~pacth'n.. Cou~~~·;ãci ~ · S\1·broetr,ido :Qel~.: .. · .. 
Que1ror.. Stht~:_ ÇO·~~o •. ~!lo . .P~~:a.nM. ~uh.o, go_v-cru<r a -:tprec:lo.çao d~ C:~mat~, e_::te pro
~tli'Nt'. ~eb_i~\JáO. de ·~~teertl3-... L;\:\'Ju_ipho ele. jecto mio i:o1Ireu no seio d~ Commt=-s~~o ll<l_In·. 
Ma:,rn.l)lú.és. L1ma Dm\l'to. JoM Ltnz, 9a.rv-al~o struce;i.o Pnt-\ica. :: menor llTlpu:;M(>ü:O·:. e no . 
.Mou.ra.q. V (L!!. de Mello;Çonça.lves Ramas, Ll.ti:t:. doba.te ~tr.vo.r.\o aqui' -u.pcnt\S o m·~ . 2·:. ~em ·:· 

· D~t$i, ·~!)rtes . J.Ut\Q1lCÍl':i •. _l''t,li'!)Cís.co,;V ~a.~ .LJ.·. 'merecldoj ustn. e; Sê d:1. ÓJlPOSi ç:1Ó. ,,:.. · ... . .. : · 
mouni~t· Gooo_f'reil?; b'.tbP!r·o .. de ,\ltf\e\da, ~ .. D~vu. po1·l:in. tlasdc Ja dl:lClar;tr que··;!Obre . 
C,uperhuo·de S1qUe1~-:l.. · Rodolp~o A~n·eu, Ar· este &·cigo não foi OilV'i ~a. n. Congre~çu.(.l da. 
tum· !o,l't·e:>, Olegal'tO .)1aclel,Po:ratso Ql.val- E~cols.: o' estou certo · que ·eu•~ nl!.o •. ~ncor.!ta.· 

. CMLi; . Qino.·. E!u~.OO, . AdOlp]LO : Gorclo<~'.lll~ cotO; 'sein.ellio.'nte"tllsposl.<:uO. . . . . . . ... · 
Snlles, Viei~ ·de Moraes. Fmuciscc _tThee__rto, .. o .nobre deputl}t.o J)elo Cea.::\. qu~ occi!-P.Ou 
Pnt·tM.o. H~r~~cocgtldo _de -~lo~es, .\!ves de a: .tribt1 na. na. ~xta.-?eira. uhu_na, pi;omelteu 
Casn-o. Q,·•d•o .Abm.ntes. ~v;l~r do Valle. Vir di~.;utir o. rerorm., de.eostM. i'lecl.~ran<lo 

.. ~rar~!J<?·Rnmo~ .. !:a.menll~'~ln~. Paul:;: l~t_l~<lS. ·dE'.:>f,.e ~ogQ que ·o \llo.'no;org:l.ni~M-<? pe_Ip .~n-. . . . 
. ..Franc!S~~ ·.TolenLll\0. Em1l:O ·.IH um . . ~'(m~:.:ca. ·gregaç:'io.·d:\ E~cola.. t-'j<~·· :~-pprovadc... pclll. C.'l.· - ·: 

ljui~tlr-.LCS. ~1a.rçal11;~~3o.r: .Ange.to·Ptnl~~~'!o.· mm em. segund.t r~~cn5::d..o. ~~.)>Ód~. stn·~ ~- :.~ 
·. Per~trn..,!l~ ~ta: Appal'lCIO- ~~~~·e~ • .-K!_va.:. ·ãdo_ptado. ·c.- .. - · ..... ·< , .- .. : ·: .. --
dav1o. Cop:'?l': Vtc~rlno ?l!o_n~~; A\J.l'C~.~o ·_.;: .. s .:.: :"Ex. ·:··proro,~~~~/.we :o.~n~~;~.;_.~:;:=~ 

•·. ~r..I~_., P._ .1Jlf.9 ~1\. R~ha.;;~p~l~.!l,9· "}rc. ~:;Yl~- :gõ·maS'eioên•tas ao ~roje. ~t<í. tellclent~ a.,.me- ..,..-.-. 
· boquerq_ue: ·FrnnClSOO :\len~çro .. e.·~ano. lliOT-.l-.1' o pl;l.no . fie ons~n.o n:~.que.U:>. ~!a. ··: 
.'\o i\'~,c:_l r~~~to . .. <.: · ,. :...::· . ..:~..1' ::· ,_:· _ ·< ,~ :qil~i:~:'S_t:~ -presi!le~;~~~ -:~.~~x·d~}'. :~.-· D..Pr~n.-. __ ·:..: : 
.. · Abre-se .a sess:.\9;'• ~ • ·' . · · "": ..... . ::\·:.:;:- - .... ~o ~~s ~en4M~· ~uvll'- ~ _mpagna.çao:ac · .:> 

.··. · .. ··;~ ,:· _.,. ::--:/ ·.:~_::-:\·'::\·.-' . ·.· ' .. _·.">·- ~',·:··· /:. :··· ·. ''': .... ·i ··~ --·;·. · ... ~· 
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ao então Ministro da In.: 
consta. justamente o C!!O· 

pl3.llo adoptado pel3 .. cominissãô de· Instru- oola Polytecbnica 
~.:í(l Publica para. depoi~ então ·ra.zer a. de- st1;ucçã.o Public:~. 
fez.>. do proJecto ; o nobre depu~a.do não limi- trario. 
ton-se, porem , :1. faz~r-nos . uma promessa.; A referida. COngregação, reunida. extraórdi
S. E~. deU'êonbecimeuto á Camo.r:~.de fo.ctos na.riamente em 19 de janeiro de 1891. jal
que envoh·em gra.ves _ accusa.ções aos lentes ga.ntlo inexequivel a. rerot·ma constante do 
da Escol:~ ?<llyteclmic:;.. ctect'eto de novembro ele 1890 não só J):lr 

Filllo deSS3. .&cola, -onde conq11istei o meu causa·d!l e.~tenção dada aos cu1-sos. que de 
diploma :i. custa. de muito s:v.•.riticio, Vojo-me cinco ;).Uno;; pnssa.1am a ser .!fitos. em oito 
n:L oecessidade de vir defender as sÍl:IS gio- annos. corno o.indn. porque haviam sido con
ríosas tradicçõcs. mostrll.ndo que taes accn- templildos nelles materlas que não se. achnm 
sações feitas ;\ Congregação são injust:.s e l1e1·leita.mentc definidas. nomeou uma. com
sem ft1ndamento :.~ lgum. mis;U..• tle cinco lentes e eucarregQu-a de 

S. Ex. coo.1eçou lastimando n prurido (le enten•ler-se com o mareclta.l Deodoro e de-
· reformas. raz~·ndo seu ti r .~ Cam~ra que al- monst~-ar-llJe :>. necessiilade tla suspoósiio Ja 
guma.s de !Ias uem ao tl"enos chegaram a. ser execução da parte scimtific.t da reforma---
postas em execuç~c, quando outras já as"~- decretada. . • 
nba.m revogar. . . .. _ · .-'1. com missão deu conto. immedía.t3.mente 

Sou ta.mbem. Sr. presidente, da.quelles que da sua. incumbenci:~., receben1!o do Chefe do 
lastimam es5r. preoecupação co::~staote d~ governo pro'"isorio a autoriSt\çii.O de suspen
tudo reformar. que dom in::. o ~ngres..co N~- der a e:"ecução do art. l'' do aU .. didc decreto. 
ciooal ; ma.s no caso da Escola Polytecllnica. isto e. a parte relativa .:~ orgaoisaçfi.O do 

• não tem :~i>Pli<'ação o rEtlJa.roJei.to pelo nob1•e ensino. - -· .. - -- - ·-:·-_. -
- deputâi.lo. pêlõ ·ce:~~:- ' -- ·_ . Es.--a conferencia com o marechal Deodoro -
- o sr.:·YERG:.\"ED.E ~aw.:.:·Âpol~~- - teve logar. si não me engano; a21 déja.n~ro, 

e só- depois é que veiu a falleeet'-o illO:.ire: 
O-SR.. P;\Uta. R.~~os·= ,Ç:i-~-,;ola Polm-.._ mestre o Ben· m· co s•" t · ""..._ ,~- r Ja lD. n ..... n. ~ -i'-' 

· chnie:~._ t;~e-.~pel~ de~tO-.n"' . ~-600. - d~ ~ A autorisação dada pelo Chefe do-go'!:_e!'fl9_ 
de abril ' ·O I S'i-1. VJsto· ~~~~do posst'\"eL consta da. acta da. reunião da COngregaç.io~
executar o pla.n.Yde -ensmo const:l.nt~ do •!e- de 2í de fevereiro de 1891. 

· creton ,- l.07S,de22de novemiJro de 1~0 . . Não perde de valor - tala.utol•is;,).Çã.o;.pe~ · 
-.-:- Não;me . parece. Sr.:. p~eJi9ente._que_. st'ja. facto dc-nilo· ter-sido traduzida." em -um dêêretil - ·. ~. merecedom 'de censura a_ inicia ti ira tomada. ou simples a. viso. - o 

pela. Congregação da.quella E~~t. !le propor . A competeocia ri~ autoridade~que a deu· e t.·
-, . ,um:~. reforma. de enstoo~ 21"' a.onos depois de honorabiiida.de do. com missão supprem de 

a.doptada. :1. de 1874. hoje ma11if~tameote in- algum-modo essa l\dt3.. · ___ ~-
- sufficiente em Yista ·do __ g_t:!J-n$1_~ desenvolvi- Su<:peos..1. o. ~~ecut;âo· dessa parte-da. reror:---
, rnento ·e·- progrP.sso da. engenharia. em suas ma, continuou a Escola. Po!yt(.'Chnica. a 1~: 
vo.riadas a.ppliCãções. . _ gel'-Se pelo Regulamento de 25 de abril. tJe , 
.. 91fohre deputado . peló Ceará fallou tia.s '!S74. c:omo consto. dos reh\torios apre:;ent;\tlOS 

·confer .. ncins I.Javidas eutre o 01•. Epipha.nio pel•\. •lirectot·i:~.:· u.o ~o~erno. em 1892. 189:3 c· 
PiTAnga. de· :ll:udos.t mernoria. _e .o ~Iinistro !S94:. o integt·almente publiCados nos rei:LW::' 
da· lus-rt:~~o Publi ct~-: ·sle eut.iio.,o _{!t·a.nde rios :1.pre;.entados ao congresso pato· 1>1inist1'll~ 

·-· .. Dr. Henjn.tnill' Con~t.ant~ ·nb.s qüães tratou-se do fotel'ior e JustiQa. ~ .... " ..... ,: 
d:~. orgo.nisa~ão dopJn.n·o de ensino rla.-retet:id:\ : Pelo Re~ula.mento ·~o l8i4 o ensino em~ 
ES<:Ola. plano que foi - adaptado· pelo decreto feito ern um cu1·so geral-de dons annos e em 
de 22 de novembro. ~ ctue ji~ te:no;; ·nos 1·~ cursos especiaes de tres a.nnos, com. ·e."':cepçno·_ 

.- .. ·ferido,:e com o qual concõrdou o-illustre di- u.peno.s do cur~o especial de engeoba.rit~. geo-
rec~r da. Es,"Oia. • · -: ~-a.pl.lica. que era sómente de um acnó. :~o 
.DISSe~ - Ex. que. uma. vez _morto O a.utor passo que pelo Jtegu.lamento de 1890 O ~Ul'S9 

. _ d~ reforma. o Dr:. ~it.inga. oppoz-se.á.exeeuç-d.o geral' é-de quatro :~.nnos e os- especiaes trtm:. 
ao plano de enSIOO OOO.S~'te . ;lo l'eferic\o bem de quatro a.nnos. 
decreto. Creio que o nobre -deputado pelo Si esses fo.ctos niio 'Instassem para provnr 
·eearo. está. inteiromeote.engânit.do. a corr~o do procedimento da Congre,~lo 

Si é exncto que o. Dr: :Pit.·ui~--collabo:'Ou da Escola, os officios ~irizidos pelo direg_tor .da 
n.a reform;). de.que tra.ta. .,.·o·úeereto de 22'de E~cola. :ta governo O JUstificavam plenamente. 
DO">embro. não é Yet•tho.de guê--é!le tenbt~. sido . V o :i ler à. C.'tm:U'II. alguns d~-se;o_ofllcios. : 
O primeirj) :1..0PP91'·se â.· exeêÚ~Õ-(\ella.. ·h•;;~ Com~rei pelo _·que. em -24 'dejilneirô:_d_e_ 

, . ~ depóís àn. ·morte. •!o-'illusti-e:->ur .!' :Bênja..min 1891. o Dr. Pitang-a dirigiÇJ _Jl...O;Dr:~Jõã4~'\e:~ 
:·. ~- ~.-f2n~~h"'o.:;:;, .. +-.:::.- :_--,~--~-~;f~· ~~~;;~~=.:- ~~Jb•i{\iini~tí:ô~(tâ-!õf~uccão-PúoliÇâ_J:;:(l.él? 
-=:f· .• ·;:-:De il.ocurnentos quil ·est;,o-em-meu·:poder· ·e · A Con::regnçii.o d:~ Es~oh\ Pqlytecllo:~ .. ~
~ , de officioo dirigil.los IJ(!i~ :O:•!t~"!~-~:,~~:i;o.: ~::~:'E.~- cQnhecen'l? ·QUC o. novn_ ref<~m:~:· sc;ieõtifi~i~ 
~. :.: ....... : -:..-=:;_._; .... ~ ~.: · 1-- ~- .:._~ .. '_::!~:,[" .- , _ . -- ·-~~;_} 
r.. - .. • ·/ -:-
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'~~~~~i~ff~il. ~êj~~~iv:.;~~:;o~~~···~~;i~~·.·l ~~~~~~i.~.s~~;fo~ ~st~tu~~~ro;=~:. 00~o~ 
dade de votos. q ue• uu1a commi:<sã.o, por mim. 'POsta. <J.preseni:<'l.da. ao Chefe do gov~rno : pro
nome~da, fosse ao generalissirno~ Chefe 1io , visorio por uma numeros_lt delega~o_ da Gon
. go,·erno troviso:·io .. ~edi~~a. suspe_?são de J?.ffi 1 greg~ção em 21 de.fevereJrO; em o!livlO n. 27, 
decreto tao preJudJCatl a educa<;ao e dest1no 1;rate1.de novo doassum:pto. rlefimndo a !e
dos engenheiros bra.zileiros ; o que foi pa- forma de.:novembro como um verdadetro 
iriotiell.inent.e por e!Le acceito, tão .. sómente desastre para. a instrucçã:o dos,novos ··enge-

'uo que é referente ao 'Capitulo l ~ que trata nheircis qut\ell;t pretende apparelh~ .» 
da orga.nisação scientifica. Depois ú moíltra.r a neees~ida.J.e U:'rgP.nte e 

Peço-vos. pois, que com a possi-vel brevF imprescindl:vcl de uma.; soluçao qualqu~r, 
tla.de façaeo: tambem publicar que fica sus- visto. a inexequl_bilidaile da, reforma, asstm 
penso aquelle capimlo - do uecreto de 22 de termma. o alludtdo_ officto (f.~) : 
uovembro de 1890. continuando em vigot• · «Pe\;o-vos~ pois,- que vos digneis. decidir. 
tndos us outrosca:pitulos do mesmo decreto, certo de.que e ,absolutamente impossível ~ 
e bem:ts~im que continua a· vigorar a .orga. reabertura dos estudos sem essa vossa- -_deh· 
nisacào ~científica dos esbtutos:; de 25 de 1Je~ação,cle q_ue fiéa. dependendo aor~fl.isacão 
~bt•il cle-1874. -emquanto se não decreta a. no- do:> proooramma.s escolares_:» -
na org-a.ulsaÇãó de estatutos d:J. mesma. E~- o "'OVCI'UO na.da 1'esolnu a respeito e as 
cola:.» _ . . . - ..; . auhl.~ abl.'il\Lm-se sob o regi~!l-__}19 _ ens1n? 

Não se;pode accusar 3: Co_ng~egaçao de, s_v adoptado pelo d_e.cre.to ~_l.ie_,_lS7.4-;:t,en~oo,d~-. ,-. " 
,,PQt eap,rlf:ho OUA~s_obedtellCl3..,ll., -l~l.te!'.del- c:rectõf OOIDlilUnicado.p.-fa.cto ao.respectrvo.mr< . 
~ailo 1le ex~c11~::r: int~~~~lle!lte:· ... a.•.·· ~:~forma: ~isti•o-por.•()tlicio-~e,lô•deabríl'quel~_rei,pa.r(!. = 
ae 181:)0. .· · . · - .. · , ,_ - -<·- . . · ....... ~· .. cmostra:r com .ma.rs"_esse_,__ documento .. , :.a:cor,- --

. :: Em .officio de 21 . de jeYereiro .·do_, mesm.o reêCão-de procedimento• da~ Coiigi-egaçãó .~da_ . 

.. agno,'infiu~mando. um ~r~qtl.erilnento .·de.· di: ·Escola.· · -: '·· ·· : · :· .· .. _; -- -. -:·, - ' ~ - - - • -.· ;·::yr~-. - • ,., .. 
versos_.;11UllJ.UOS qu~ .:pedj:\!Il lhes ::~f.osge pe;r;_ : Chamo a: at~nção __ dos_.meu~ :}llúst!'e·s·i çoi;~: -~ 

, l)littid()~fh.zer_ex:::~:m~ d0;:'-1-" --:l.ll_?O : - ~o ~;CU1'SO lega(_P.ara este otllciõjlê)": '"-- _ - . , ·' : ·:~:,:~ -
ger<tLpelo ·Regulamento _de . .1814, ass1m. se .· -yj ·: ·· - · ·._ il · .. -0 sobre.minhasprcip~--tas · _ 
.e~~ri~li~f? ~~li=:;~~~f_,~l.GJ;:"' ···· .. ·· · .".~:=~ .•. '-' •. ::.·•. ::c:•:: .·~ -(~ ,i'o:S~~~e\~\~~'cóftiririuo~di:~cCo"r-do; ':Per: • · ;~· :·::::· 
:•:'« •. ,. parece-!lle que•se deve!ta faz~r- ~?s _niittindó até que os alÜJnnos de ·prep~rato:: •:•: 
· :tctuaes.a~umnos· de 'Pt~pa;ratorlos. q_ue: .. a.:t~· _ ~ rios, . na· . ,pr.esente,, e_poca:~ -,Jaçam ;exames.do .,·. -.. 
~pyesente ·epoca de. exa.~es - · ~stn·~rep. -_c hab1h~. -pr~melro'arino pei~a a;n tiga. -r~for~a, - sou le-, .. 
hta.dos pa1'?- a respectxy~ ·lDScrip~ao. a ,con~ :vado.a c1·e;· .que ,e aquelle prunetro anno que.: .·. 
cessi.i.o ped1da, porque ~11~. elam.a.I!l ,cçmt~ .• deverá ser ensinado na corrente.epoca Jectiva;;~ .··· 
Ulll·'V'erdadéír-o desastre;' contra. um~ curso E comri por lntel'rriedio da ' numerosa •. _ com._ 
!D-al o~gan1sado de üi~o. annos;;cut•so que .é missão •la Escola; __ Polytechnica,. que foL~ó 
_macceltaxel porqu~·-e mcxe51umt , contra o gelleralissiino: Chefe.'. do • governo prov1sor1o 
_ Q.un.l a._ Coogrefraç~o •· una~cmem_e11 te_ n:cLa- l'epr~serit:ir contra a desastrada. ·refo~ma de . 
. mou. c que por -nao ter .: stdo amda a:h.a~o 22 de noYernbro de 1890, ma.ndou-me olllust re 
est<i. pl'Oduzindo umas t•\ntt~s pe.-tur~ações·;» Chefe do· .. overno proyisorio ,que- suspendesse ·· 

., ~ãomeconstaqnetaes a.lumnos .· tt~·ess~~ 't.ã.~ · preju~icii.l.l c:irganisacã.o scientiftca. • com- . 
(etto osexttmes do 1"- anno ·,do Ct:t's·~. getal munico~vos que cOt"denll.rei a abertura. , das 
pelo lt~gularnento de 1890~- . e Jn~tto . rne!l?S aulas -éõni 0 p1'imeiro annod.a.antiga reforma, 
que o seu'requeritne11to tenhtl. sHJ.o ' m•iete-- sVordein vossà; .·me niio chegar~· em sentido 

._:rfcio4_._ .. _____ .. + · ._.++,-· ~ -- _ _ _ __ · · -- +-: ~ - - coiltrario ~Y< +: --: _:_--+ _: · _ .- - ... •... - · .. - ~~:- ... • 
. , Por ameia doe .18 lle março do mesmo anuo · o -,.,overno riã.o deu -ordem em contrario; e 
• te-.;e a.inda ~conhecimento o ::roverno de que a .a Es~ola.a.bdu :;J.S suas_ ~ulas e. : organisou_ os .. 
Congr1'~ção .• d~ Ji:~cDla t:J ~o ]la yi fl. :_:post(! _:-:em · .seus'c1_)rogr~~.mmás déen$iuo : gui.an:do-se ····pela: _ ·· · 
exccuç•ao u. rctor·rntt •.le ISOO,quando-trn.tou: :;:e relbrnm de 1~74. Convém amd~ fazer saben- .. 
de Jll'e-,;ltcller o togat• de ·lente (hJ..l''. ~adma tai:·.o fJ.cto -a,:i . ::1nnuei:lcia ·(lo Co!lgresw Na.., 
~o .4''.anulJ do cur~c· de engtlnbaml cr~A- .· .... . < cional11s•_prcpost:ts da. ·Esc:()l [t __ Poly,tecb.pic:a, ~ 

_ -.A. 7:de a"bt~:~ <:• dlr€c.Eor d;~ ·~sco!a. c~nsu)r~Y:-1 pois ,n"Os Ól'~<iniéntos vot~os pa.11a ~s ()._~peza!> 
· o.mlmstr()"-::-S t; <1 ~v!<t : entrar ,em· J~:>etC}$!lO, Q do'·"Ministel'io-·do lutertor. ;nos exorCl.C:Jos :de 
primeiro anuo d::nef•)J•ma. de.lS9n o u sr r:on' 1892~ "189:)~ l89.t'e IS95, ,tl.gura a :v.-erba>_destF ... -,c 
•· tiiiuaYa: eJU-V~gcn~_,o,tlº Reg_u~~~~~[lt() cde_J87-t: nada ti,o. -Jl~ftam~ritC, •• :do :-p~so~l:'dôcente:'da<':- : ·,.: , .· 
~:' Tenho ~qüi; a cop1:1 • di;,$ t il . Ofl'tçto. Juas 'ler~1 E.~co la; de uccqr~lo com oR~uJai_U_ento d_e-J87 4,~ ,_;;::.::,;?· ,~ 

~:2:.~N~:.~~~~f~~~1l~il1~~~~~!~~ii~~~· \~~J~~~1l~~ffi~:·':[:f.~.;~sf~~J,~;~;.~f.f~s~a,-~:~:!'J-'·· ·c • - , 
:!l_lropt!Sta; .. so [cmne_mente • j~i~~.:p_ela, ,, ÇqO:~~~;- '.S· ~_as di~postçu~ .. g~_r_aes, do1 .809~~~e!latod.. do,,1~; }"(_;:; 
'' gação:.UnanTrrie:]la•.E~coJa:;·-no pleno·· exerctcloc~t(;Q.~!; P~r~'-º .exu:rç1~? -~e' - · ~m .•.•.. a. n. · ~'1:1--
·:.:··~- .' " ·: •. /;,. _. -~:-- :.~ ~-- ::·· :. . :- ; +.; : :~· .·--•, • : - · : /-.;··~ ..- - ~ - -~ -. ·>··' -::·::· .. ~~ --- ~ - ' -- ~ ·'···.-:- '·: - · · ~ ··::- . 
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toris.'lç-:io no ' gove:·no p:>râ rc~·er •. os Rege la - ,..Iâ-nntes. por aviso-cirçu!ar _ n. ~5:092. •e·6: 
meu tos do$ ins,itut()s <lê'"eniino--superio~ ·de- de abril de 189-2. a Omgre~J.ç.'io tinlla sido 
pendenteS <ta.quelte ruinisterio, não podendo autorfsada. :1. apresenta.1· as mod.lficações ne
:\ugme.otar d~pez."'- :l.lguma.. · _ ce~ui:ls:~o Regulamento de 1890: ou a ~-

A rerorn1:~ de 1890 só jlotti:l ser · ll0$ta em niser ~m n o\·o .ReS"ul~mento. Sei .que a Con
execuçã.o .C!Í!ll um· grande augrnento'de 1te..~ gr~nça.o .(_>rgam:l?u?m no~o.,!>l'OJecto e su~
peza,. e • em o go,·~:t·no est.:1.~a :~.utorhl3do a. mectou-o a upreOII).Ql~O do mmt .. tt-o: em a~~ 
f;~~r ial des.peza :pela lei orçamenr<tria e n<-m de lp93. 
:1.b1·ir créditos e~trnordin3.r-ifJS :para-·tal fim: D:i' !eit urn desses documentos. _e .das consi· 

lil. antés ·o governo rro\"iS•>Jio havia-baixado •1el'at\JC$ .ctue so~l'e elles te,r:llo 1e1to. conclue-
o <~ecretQde' n. 1.3<30. Ae.6ue re~ereiro de :;~quo o. E~co!o. f.'olytecbm··o .. não. te~ p~ 
1891. ma.nd:tndu ~=-us:p<'nder· . pt·ovisoriamenie dt~? y.n-r. cu.pr:clto ou rlc.<obctJ.encur. _" t~'· e. 
as di~posições dos R~gvl:\menlos dN' in~titu- mu~to menos que a s.un. Coogrega~:a.o me.\<t 
to~ ot!:lclaPs de ill$truc<·>lo de (!Ualquer "ráo· dol•Õe>·ad~ ,.ç;o ""''l·•·w a ro(orma: $C•" dar a 
Oll n:~.tul'GZ;.l.. l'elntiv:~s o o pro;ime!lto. e~er- menl?r su.!•.~{l!.frlO a~ Podet &cctttHo. sem llie 
cicio. licenç.<i.S. faltas. penas ejubi!aç.õ~ .. de- C:l}plu.ar dé forma atm,ma o 2Ut estat;a e o que · 
VAD•lo no cotretmto t'c!'•er-!'e esta ma.teria. n ao ~sta,;a (a._::;CJtr,fo. . - ·• 
pelos Regulnroontos. q•J~·esmva:m:· em· 'vigór-:.: _Né,;C4ito .. quo o nobre deputado quo a.;sim-. 
por occasíão de se exÇedirem os de que ·se se pronunciou uão tinlla. con!Jecimento de~·: 
tra.ta. » . : · officios do:< tre.'> directOres da. Escola Polyb · 

Es1e dec;:eto e n. condemnaç-:ão for111al da.· cl10ica. Elles ju'stirica.m no mesmo ~mpoo 
refllrma de IS90. -· - procedimeil tQ·~o Dr. ~i~otm. · SJ3mpre_. oor·-
P~~ q UUJ~p_se.di~que.~ppçsiç-:io:,â .-ecto:e·insp1roüd0:sé'semp1'e na ma1s ~lev~a · 

,-,----execução_da.reforma. t.le 1890 er~ obra. exclu-. compr.Chêo~ão .•lode\-er ·.e no wu_iS_,. ~iilcêro 
-- !liva.·do D1·. · P~tt..nga. lérei-ã; Cacna.ra o ~lficio resp_eitq_á. lei: V:~ll! _n _proposito. ~~~11:D~ .o:: 

,q~.e o Dr . -Yi:1_aw de ~iedeno~. que substi~ ~~u'ptóiesto contra a. aecusac:-;\o fe1ta. :t9 Pí'-: 
t?-J~ ~ Dr. Pn:tuza. n a d!r_ecforh. da. E..~:J. •. t-'ita.p~pei..o J~cu illusu:e -:g!Jfg~; - deputad~
dil'lg!U , em 23 r!e dezembro. -ao Dl'. Josê pelo Cear:~: e :l qunl LigeLratnente me men ~ 
:e'.rgino. ~ ~ ~N_inisJIXl . rl{l.·, Instr1,1cç-iio'"Pu- no· principio <lo meu d.1scürro: ·s: E;! ~ di~ 
bl!c.'l. Desi~C;<!:;:~ de ·S~ offi.::io . cs S('gtlintes que·o Dr. Pitanga. q a e llà.Via. colla.borad? ~~ _ 
trccbos (la} : _ . __ . · _ - reformu de-,18.00, mort1.-ou-:se:'infenso· á·· ex-" 

::j_'-.- .-:: éaproveiro·--.o--e=a;ejo -~para. ' iiecJ.fr:.;();{ qüe ~~l~delr~':'logo· que f~lleeou ·o_ Dr: Ben)a· · 
'"dotei$ ~ta 1-:SCola com un1 l{~~amento· de· ~.tn ~~~~:· . ·~::. _. :.-.: .- -:--· .. :- · · .. >:: 

.. .1\nlti~o. afim:.de. -que._.na·tórma.·do an. ·198 •· p Dr .-Pit:~onga é bem ~nheciào no nos:o 
· d~ Regulo..mento ultimo~:t ~ngre,~Qão ~rf.'a.;-' 1':-~!i .e o .. seu ~r~cter ropelUn up>. P.l'oc~t.:: 

ru::c os Regula!_neutos ~pec!~~ necessn·u:JS ;~._ _mep~_d3.._J:!aturezi1. 1l~~.que 'Jbea.ttrlbum·o=_ 
- mel.hoc.cx-ecuç.u.o das d1:<pOS1Çoos c.! O$ - estatu- no!Jre dcput.1.d0 ~lo Cé:l.t'l\ . O sa.udoso m~ 

tos;' aoaba.ndo-se.o.ssim con1 as inter pretações ii:C: inooe:sto~ 'ele nm merecimento extrootXIi· 
de oc~m.o: .... - , __ .- . . ·. ·. n~riéi .(<lpoiéiélos). tinha em .é;l.da' discipulo ünt 

. A :~t~an~o a. ~üllc~ !nade. q tJe traz á. a.d.n:i:-= ~i~o: -~ ·~.di-cilmpanl:e!t'O llt!l ·~di1\i~or .. 
ntstH\Ç>!O" a. ex~cuç.u.o- a.o ·l:les~o. te~?o-.\:e - Gcraç~es inteLrns pnssarom. por .aquell(l. ~i· 
d,ous ~e:;_~lan 1~n ~s. ~rest~ vc1s r. cl::aut!~--: cpl.~, -:s~mp~·~.~o .e.~tiiMfldW .venc;-~'!l~Q·O JUC(' 
~tOJO ,eJ . J()O .. a !Escola. P.oJytech.mca.-.rcmo- mo ·:-elle c~·n:o idolo do~· cn••cnuciros d•~ Es· 
vendo se1nelba.llte rnu.J.;.:e- . · · · · · · • '" · · 

O Sr. ministro nrw.quiz prestal' es~ ·ser- colo. Poh~hn~c.;. . . 
viço :'I Escola. 1-'olytechni<:li. e riiiõ"me c~msta. . ~ N~s. ulttmos mez~s de suo. _vlda • . q~and9.: 
que teuba.õado':1lm!l- :>olução quafguetd.s rei- perttno.~ .. e pro~resst,·~ enr~~m!do.d!!· '~lo,av~- 
ter::ula) .o insist~n'tes p1:opostils da Congre- lhe ra.y1~amente. ~ e:-;:'s~nCHl., eu twe enseJO 
"ll<;;io. . _ _ de mets nma. · vez apreclt~t· a grande?;J. d~· 

• " O a.etuat díreêtor. Dr. Paula Fl-ei w..s •. em.24 _qu~l\a_alma e. ~ ~_!lperil?!:.i~o.de da.quelLe eo-•• 
__ • de. mo.r.~ do :mno · p;1...~"--do. en<iereçõüao Mi- p irtto. . · · . 

nistro do 1Dterior um longo o:licio mostr-.l.lltlo Encontl'ú.mo·nos em umo. rl\l.S l'U:I.S des~ 
a. i.m~ibiJiclad~ de exocotaJ• a rerorma de Capit:ll e convel'Sii.mos longamente sç~1re a _ 
1S90 amstand~. por-uma decL~o.do .governo Escolo.-Pol)>tecbnicc.; cujo. vido. est:J.va . sen"do· 
-a respeito dQ · R~Ulàn)ento. que.:ileve reger muita ~t.1.da·uess~ultimos tampo$: rceilr-

·=:-,!. aquel!a· E..c:col~:· · : . · :~.. : .... dando cu com 'grande·. pezn.r as" dissenções 
·o )!i!Wtro·do 1nliriol' pot:..aViso de 18 de ,c:Osterites.no:seio daCoõgregaÇúo e·olludind,-~ 

-·- ~hrU do me:smo·anno: em resj>ósta:ao' alludic.lo ai>s.;_:ihíi:os ·: que- publicá.ra. um .. djs;inl:tO . 
. ·• ·:oqicio. ord.e~o~ ~.el:ecnÇii~_ do_:,Jt~:lame-~~- ~~n.}e..eo~ra;Q~.e!i::vclbo}lii~s~~~::'P.~d~-:; 

,_;.!:'.-.-·Je· }&i4:·nw-;,qu~-o .O:~ti~~o;i\e;cionà:l :;e .pro: ·UJiift'õ .'~4- ~- .-····. • - -- • •• - - ;.. •• - · 

-" ':: .. :lt\lnciasse sobre,:o iiSS~pf.o. ,:. , . - , · . . _- ~te, gué tinba. sido :~.ttâ.c:Wo. a.té -em .snn.i: 
, . .:.... -~ ·-~~-~.--r":~ ... :-~~-~ .. --'"::-.:..··~f.:....:·-__;.: .. -: :··-· -_: ::;·~~. __ ·_:-. 
~~·~"":-.-.... - . ::--: 
:.~ ... _. 
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--- ··: - ·- ·.:. 
·~ ·. ··.: .. .. , .. ' -~-~:··:. :~ .. 

::::: · .. _· .. _>c.;::-~.-:.·:_ : , :; ;~~~Xô·-.it~.~t)j~ ·aTJ.Tu~_ao_ -- i>~ :1~g5 
õlínjiereri~i{ ;rÕ~ionâi, ::me .. iespond~~ J de véncÍ;;e'~~s:.'~1~~i~:' ~ ~~~ ' (bi -': '~~6;~-
C\llma e fria.meute : gado o .. coo igo d~:> Ensino _ s_upe!'ior, is~o . e·, 
~F; .•• que 'tem' dito ti.nta.S verdajE'S, eS-· em 1893. . · t " .. • ~ : . . - _:t: :

11
·-.... w . _,d., · ·qoeceü-se ;.~.t\riigot·ii. de dizer esta:_q ue em Tahiugmen o e mrer10r as gra 1 caçue~ o 

iJJateri:~ de Eciencia.eu ·n~.o sei onde tenho o decreto do lS<JO, ·:. · ... · . · - .. . · • ·. 
ú:i.i·iz ~-S~1)em oS nieus illust1·es e:olle~as que Niió nie deinoro.rei em analysar essa acousa- . 
ovellio e Ulustrádo professor -de y~1isic:c d<l. çJ.o, qu~ .jú. foL bril!!aútemeú~e •1es_truida·p_ela·-· . 
E;eola poljtccqnica:Já nãó tinh<t·mais .0 .nariz Congregação ém -.uma·.i-epr~nta.ç_ã.o .d irigída :.o.·. 

que llie h:J.via: sido 11estruido por· umil: t<WI'i-: ao Congresso Nacional, ·em Setembro do anno 
rei e:lfer~idu.de, da. q C;J.] .. Ti! IO a lallecer. pas,.--ado. 6 que se ~ha públicada no .Diario 
X~o. mc_u i llU!~re colle;;a; ~ Dr. Pltal!<;a. era · elo Con!Jl'l!f>SO. . . . 
im:ap:ur. õ.ess_ "e p_roceô.imeuto; · · · Kiio sei, Sr.·. pra~idente·. porq11e na Secré- . 

ta.ria do Interior, como ' on.· antiga Secretaria. 
vou agora, S-r . . \)l'eiiidente. l'eferir·me a. do Imr·erio . . ha mit vontn.de contra. , aquella 

umD. outt-n. accusaÇ<ii> feita. ·o·anno p~sado·e Escola. ··.Tenho querido acredit:;r.r que isso é . 
~pz'Orlur.ida este il.liao coütra_.·a. Coogt:t!g<~ção devido li altivez que el1a teni rn.;~.ri.tido~sempre 
da Escoln. :·• · · · .· · · . ·· .· · .' que o .governo .q uet< forçar ~~ · ·~Jl m pr.ir:·~.ctos 
.::.ms5éiiÚri <i'ue Íi Escolâ. #olyt~·r.ihnica 56 ac- illegaes. o_r.dens qüe ·rerem o Dr;~prio ·Reguta.~ 
eeito_u <lo: Regulamento de 1~90 _a. pa::-te admi" mento por elle Ot'gauisatlO para;· .. regel~~~ . 
nistr.1t)v_á, porqüe <le.;:;t.a. elln. vinli~ "itufer-ir ' ·A . C..tll3.!':l. ba de ~ecord:J.Nie da questã_ó 
lllr.iorcs ,-a.nto.gõns-pecuniarias. Nitó é- isso su~cit:l.da. no seio ,1a. ·E.<;cola ~)oly~e~h_l)ica.. .. , . . 
·e.~acto. Sr. presidente:· · · · -· ' ·--· · - - ~ ·qU:a:ldo um lVIinistro do !mp_er_i_v_lembro)C-,se _ __ . .:.. 
~-E:; racto·que:o ·deei'e~o ·de' 22· de-novembro" Cie dêmittir ·aa::-dii-ect;õr;úi. della: d -<lecanó~ .-dó& ~- . '- ·,~_ 
~~~:Jspp ·creo-:.I :.V:iinúi:geiis·; -parx ... os~ rentéS~das·· .p~of~or~.:_o oori-~elheif~ _G:.Uvão: qu~':e:tér~·~- :~~' :--:,·: 
i4:o!:,tsf;'üpe1%re~;·mas. nfto . ·é:·~ex:acto ·qú~ a:• êci.a,··· iri~rii?-a~en~e · o . ear~\l _de ·qi,r~cu.?~.~ ~'~~ :: · 
Cong1~egll.Ç.tç_da.' Escola•teu11;i postp , em ex" a1.1senct•l.·do ·:vts~ondc ~lQ;Rlo Bt·~~~~; - e. 4e.a8-
êcu•;ii:o· estil::, pãi·.te-dõ.Regura:mento; _; · -•- · ·.· côrdó ~om: os : &:tatutos dá'inesmn: ·Es~ola~ ~- -· .. · •. -.· .. ·· ·· . . 
;-~Pi;o'c~rei ;1nfor·mai;:mc M-~pess6ii.s _iususpei"' . Ti·ala.~!•-se · <le pôr.~m cexecuç~?~;~~~Mma;c:, _ _ · 
-_!ás c aut<;)rl~;~~a$ _o ~_qúe~1:nivi_a.~'~~o'·~e; :resp~i'f6 1 dó ~ü~i~o !i'\'re ·c fr. Çongre~aç~o-~z. a:~g(!tn;r,s_~. 
f~i:t:'' se~tet;~,ria , do .:..~ia~s~~r~o d,o ' I~terior lp_9nd~J,:ações _a.o ")Ii!!i:M~ú1o Imper1o: , <:_~~_: as " _ .: .. ~ . 
ex~s ~·~" _q 1!_~\.lfl._u~;: ,. Q~_cto7,p~, }'~qlle.!:'~~eç.tg:Lqu3;~ ~te _n~o .~~~,~-nfq_~.o:u~d:l.od_o ,~1:!!-:;;:esiil:):; .-,.:,,:: 

.d[·congr.egn~êLI'>•rektttovo:•-a .e..-.<e '- a.s:;um·pw. o I ta'lo u·qca ·de offic1os em. termos energ1cos. e, _ , __ · . 
cli~uei ;(x.~ri{!Ca.t 'o);egu\nte:, : .--. - .. : _:>: et:nlim: a demi$sãp violenta.' _em~~ ~o=.conse~_ ::: . : .; 
-~_:\lgur,~J~n-tesrêquerer:un:n:uli,yidoslmente: 'lbeil-o lgn:i!lio· Gll.h~'i.ó>~-- ·.. .. .. :·:r-.-····· ·· ~:. · < 
em começo dchi.nno ue:IS91. · ãs gr<1.ti!i<:~W~lCs , -. o g·oye_rno .n.orneou I)àr:;uubstit:uir _;.tQ!l.élle · ~- . • :. 
esmbeleci(j~ : l1?: · R;egu1acie_iit? .~e . _lSOO. · se_!n•r' I~nte_; · ~o __ ,c~u:fW .\!ci~ dir~tqr.,-,o ga..rão .deC~~<,:· · 
qne a·-tal ,respettoü-sse ound~a Con"l'egru;ao ·ruaru; · · • . . 
c~1. Escolu.; 'qp~ eni . todos os _pr~je_c~~s ~e re·j Alumoos e leat~s uuu·a.m·se })!l.l'_n. p1;çi~~sta~ .: .. 
rurmu, ~e _ensmo :tem se:p.pi·e . ~q ·.· a.~st.t,4o de coutr:J.. t:I.Lnpm~nçuo; c, :~ .· qnl:)sti:lo ~omou~ tal. .· .. · · 
tJ';tUn··.rle"rem·uiieraçües pecuni:tria:s~ < .·. > ·· .· ·vultô que"o governo vlu-se 'lor~dq a. mandar . 
.• o . protedhneoio--.dessesl(mtes'- p!u·ece te:r fechar a: E;gcola.• e a; concede_r _ ex:OQ.eraÇiic); ií.o . . ./ 
sido inspirndo.pel_Q:que J.i"el':trn"·:tlguns :lentes mioistl·o que dei'i ló~r-~: r;o . cooClfcto. ·~rais_~ ; ~ ~"--- · 
_das :&cór~s.-~li_li~t?S~-- Çtíjos :..-l~quel'im~ut<JS;·· t.a,_r~e o·g9\·_.arucf àrde~<:nf(itilú~.~ª~risse ~Oll.~-~ ~ _ -:' _ 
iegnrulO,, Se' dlZI:l.;' t.mba.m :obtldo favoravet ~Ul'-W Wt>a. · ce~tOS lO:l't~,:d\ll>QlS · ae ~r. <1: 
~p;.tcho . do.gc•y~no. ·_ •-- · . . - ·~ ·-· . ·. . Congreg;tÇi~o: de aooordo , com OS: . estatutos~-
:•En.t.Vi§ta ·dê) .. dj!C. re~O. ;i~ L34Q_: <I.e :6. Ae te., I~ (1.. pp. rovt\~o . os . ~ ~ .. ~~~iiia.tÇ. s, cqi,J.e ·: se· -~Pl'~~n.~ . 

. \_eretro de · 1891. derxM·am de-:tel~logar .t.1es -t<Lra.m. ·. , ... · -; . , .. ·. - . -· -- ·· . · : - · ·• 
g)_'i\~ífiraçõcs, ,:~que :nún~i royi1~ · Iler-cebidu.S · . Esta .recu~~u : terminante!?e~-te !iurn pri~ à: .. · 
pelosle_qtes da. Escol.à Polyte!!llntC;l.~ · •. ·ordem : q ln\Olstro foi t:le(Dlttldo e 'OS l~n~e~ . 
>P~.~q ~1:SS~g-(}_t:llr áÓS no!)re.~ : rJ~p~j1J..dO,~ :qlle ·i::loriiev.dos ·p.elo. : ministro SÚCC(.\SSP~ . d3.queHe .; 
ô!lentes·dn.·Escola:·PolvtcclmJca· ·na.o l'ece))e- lút·am os proposto.;; pel:.t Con·gregaça.o.' · .· · 
:am .as gt':l.tiftcacões C!:'e;J.dUs. ~elo déer_eto d~ ; Jâ.~em: pleno l;egiiuen republk.:J._liO, .' O .,~fi-::: -
~ -d~ ·npvern~I~o· q,e~~-1890>~)·:. ~ . ~- · .. :. ·· ·. fli~tro. tiO lriterior . nOm"e_ou dive~rsos. Iéntes :.: . ···:, ··_ 
~ O g_:>v~r~lO ~~p:v)Sorip ·cr.ro·u-as e ·ey-~ m.~1ri_o . Çõu~ra e:q~~:essa--disppsi0<>~d~ lei·-~ ~ C.oP.gr_e: .~·-~:-:::~ ~" 

supprtmm-a.s,autesque se tornas~lll: .em re:ili-: · ga~:"-<~.0' da .. Escolfl. -1·e·cu.;;ou,-se·a 'dar:-lbes· JlOSse;~_,._, ·' : -,. 
d.-uio:n:l)::scç)tô.::Polytec!Iiüea-; ... · · :-~;: · : • , .A"Juctii. deu em -resultado a <lém.fssã.o;._do'iH~ ... - -~- ··
:lls· ·p1-pplnti.s .. iiinibeni_" _nãó :forll.m_~cçeitu.s i'eetor ;.o._:vénet;<mdo Dr: ;PitP,nga.;;·~·_-a·:nõmea." . :· ;:. ,. · 

f1'~~i~l~_"_·_:~_:_I_J.~-~~~~~t~~t~1.~~!~~f~~~,~j~~ 
.-... · :--~· -.• I ••~ :''..._""'<~.:-~· · ~;,'::: - -· - • ~~ • 
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490 ANN.tES ' DA CAMARA 

;- .. Com a. quéda.-do min.ii"teri~ Lucena.·. isto é; ao caso que se tra.t?-:.. como passo . a ·demon~. 
-·com a retir:lda dó niini:>tro João Barba lho, as stl'll.r. Diz o artigo (/e): · 

.. , 

cousa.s mun3.ram cp;nplet:Lmente: o Dr- ·Pi- -<t A e>.:i!fenci '· do grilo de doutor ou bacba
tu.nga. loi rein~ghdo e o novo ministro não Tel. ou c1utra.s condições. para. o exercicio dos 
insl~tiu n:1.s ro.es nome.tç.ões illagaes. A lei ca.rgos ou empregos que. por este .Regula
sustentada. p:>la. ·co~regação da. &:scola salliu mento. dependem daquell:~.s condições, ser:i 
victorio.>tl. da. lucta. tra.vt1da. c-Jntt'a o a.~·bitrlo dispens~la aos o.ctua.es serventuarios •10! 
e a. violencia-: · · · · mencioMdos cargos ou empregos qne as nã~ 
· Ainda. ha.·:bem po:tco tempo a. Cougregn<;<1o possuirern. Não terii.o. porém, elles r1ireiio 

esteve em desa.ccordo com o go,~t·uo :l<t de accesso aos c11.rgos ou empregos superiores 
questão da. noiiiea.çiio de bibliotl\ecs.J•io. 11ue. para os qu:~es se exigem as condições refe-- · 
havia sido íêiit~ contra. expressa· disp!lsição do ridas·.» 
Codigo de En~;i110. Quem u.ttentamente ler este artigo e com-

O governo, ::~.ttendetldoás rt1.zões <la.do.s pel"' 1>ara.t-o oo1:n c.s disposi~ões do R~gula.mento de 
Congrega~. ca.ssou a. nome:~oção . 1874, vera. q,ue e~le nu.o :;;e refere aos le_ntes 

o o. viso re,)ativo ;~.o ·preenchimento do.s su~st1tutos ~!lterlllos. 11"o~ead.o~ se~" ~D· 
vagas _existe11tes no co .. po.docente tia· .Escola. .c~~so. ~~s :>1m o. outro. fltncc1ona.n~ . . que 
deu . tambem ··rogar a, uma. reor€$entaç;1o do. n~o prec1S<1 va:rn para serem ~omea.dos :!e con
Con~reo-ação com a. qual 0 .;0verno p:t.rece d1cões q~e ex1ge o novo Cod1go de Eosm? .. 

•• " o • • o _ E' ~~m ctue .. por exempto. que o btbho-
tet se confon.u~do. . · tllecat•io p:>'1i3. de1xar de ser um bacha.re: ou 
~es ftte~s. Sr. ;p1·es~cien~.long!·d; m~: ~ug~!l)~ejt:_o, __ ~O.PJl.sso_qu~ o.Codigo erigequ~: 

recei:em .cens-gm.~ d1gno,. de-~~Ool03. ~Ob elle tenb;~. mn..d.aqueU~ t1tulos. 
atte..~lll: .oom -~!to a t_!l~epende_n?la e al}tre~ -~Ha: lentes , que ·não $iio formados pela.·D-· 
do coriX? docente da..~cola. q~e ~t!.ld~ :::u>f~t .Ç9lil. ou.nao possuem diplomo. de_bac!Ja.rel~ 
conver~!~a. em. uma cltancellarta. oo Mtnt::-ter..t_o .roa.tbem:t.tieas, em ~ieocias n:\turaes ou ent 

· do Int~oor. • . . _ • :----: engenbo.ria:conàições essas exigidas pelõ.dé-
·EL~.lS~. que.Ju1gueL ?-e meu· de'\"e~ <hz~r <~. ereto de 1892 o:~.ra. o exercicio de taeS cargO>., 

9a..mara_ em _defesa .. ~a. = ~la.-P;olytecllotca.. São es5n5 oondiçües gue o :~.rt. :m clispe03l 
lDJUst.a.me.nte ._acusada._ pelo nobre deputado dos actua.es serventua.rios . __ _ 

::, ,_ , p~~~Üdare(:'"agõ·;;;_ -o. ri<f-Ç:0 -pi.ino d~ e~---.:,:; Attendx bem··-~ Co.rnnr..•· .. .'para. o· que dii'õ
.. · · sinó, que·:ú:ceí~; ago.nrda.rei. po;•ém: a. cr i-· :art. 31 0 do menc1on~v decreto (k1; : 

~i~ .. _ que. promei~teu ~a.ze:-.o illn;5tre collega. a. ·· «·Os ·actnaen;ubstitotos nome:t.dos por de-· 
.. ·,---;-- quem ''espondo. -ra1'll.. ·e.ntã.o tomar o. defesa do ereto SGm o respectivo concurso pam. o~ 

projecto de l'eforma orga.nisa.·!o pel:l. Congre- sõ poderão ter :l.cces<o n lente_ catheilra_tíco. 
·<ga.<:ão.. ..,., _, . =-··'"=".:".. , .· , . " • . • ~ ·media:àtó-.coucm·so no qu~~ol po~erJ.o· in;{)re-

Não posso. · s.r. ·pre~idente. concord.'l.r com ~er-se qua.ei!Q\lE:r dip\omo:~os por Fo..culdades 
o principio consignado no a.rt 2• do projecto ou Escolas congeneres. sendo. pot·êm. :\queue;· 

.; o.presenta<lo pela.·:illustré córnmis:São de [o- .-sempre p:-éferidos em iguo.Ldo.de " de (!j)U· 

· strucçilo ).>ublfca, qual.o da nomea.<;<i.o p:wa dições.» · ; . ~ 
e.trec:ti vos, __ independente · de concurso·. dos O IJrojccto d:~. commiss.1o. oro seu. ;~1.'~. 1•. 
~~~te!!. .s!:l.h~~tut.os •. q~e .~.m refel'ida E~ola. ma n'ln. orgo..uiso.r ·os·est.."\n:tos da .Escolii Po-· 

... · .. . ~ .. exercetu •f mngis_t~rJ4Q...1J.a ma.i.~ ... de 10 a.nnos. lytechniea,,. de. o.ccordo com o PI'OJecto {Urmn· 
·· Podia. àispensar·rne ~da t.1.refl1. de impugnar lado pela. · respecttva COnf,rregal',â.o, e nes..~ 

ta.l dispos-iciio, de5de que a Ca~ara. ouvir, o esta.tlltos eu euconr.ro a seguinte disposição: 
brilh:J.m.e discu.rso proferido pelo nc_br~ .•t'epu- .contida. na. segunda parte ·do art. 120 (u): 
hdo- pelc> Pará~ o'St•. "Bricfo Filbo .. com que « O governo nom~'ã. . os actu:1es 'len!J!> 
fundl rnentou· um:~ eru.enda. .pedindo, a sup- substitutos eJiecthros pll.ro. n.s cadeiras ,-a~. 
pressã.o dt~.a.rtigo. . · i>O.ra. C!ljü . pr.eenchimento forem propo~Wl 

.Assigaer ·mmbem· es~a. etnend~. e acl'edi to :_>é lã: Congi.-ega.çü.o. » 
que a. Cama.i-a.. a bem da. m'•rilidade rlo em-. Nome;~.~os substitutos effectivos os a.ctunes 
siao. a a.p~ro\"afá; quero. pq.rém. :~.dduzil· ;!.}· interino$, como quet· o o..t·tigo segundo no pl'l} 
guma.s COil>idem.çõe$ aos .a.rgume!lro~ produ- jecto: el!es sert'lo nom.ea.dos -\entes ca.t.hedra-

. · zidos pelo ·meu i.llust~e·.-:-n:mlg:), autor da P.cos. uma vez . que a Congre.,n-a.çlo o~- pro-
. emendo.. · • -:.· .-:· -~ '= ·-. . =· ,.:; ponlta.. ; 

· .. •• .A·. iUustrad.n: eo·m,ni~Q ~liinstr1,1:;;.~1o· Pa-:.t. ·;t~C_!')~()s, poi~. sul>s~iLutos.~teri:lO:s..nOQ1e.\: 
,..,.;.::-. blica.- --procurou ... no_:-~r_t~-:ns·: .tio:- d:!creto d:o;; J)9r decreto sern o respectJvo- co.ncul'ôO e 
':·:·.: n:~-1'.159. 'd~-3 C. e ~ez~m_~ro · d~ 1 ~2. p. fundu.:::_t_sem pro]!Qsta. ~.da _Congcega,ção, .· po~~?Jio :.te~ 
• .!:!::...:.::.. -.mento7.}h'\!'a.-..:a=m.edldo.·;consta:n"te-:do·rarerrn:o accesso 3. lent.e ca.tb.edt<l.ttco sem--ser · ~ 
;· -=-~· ·.· ~~·t: 2•:-:- . .::.· ': ,·--~. -;-- ,-- ·· .. : _-. · · . · ·lti3.nte concurso. como exige o ?-rt. 3I9~j;\ ci· 
-· • · " .?tt!-5 ~ .a.~t~go',n:to _:~n.r.:,:t-pr>lj.C..'l.Jiio ;~lgoma, tad~:- ·- · ··: - · · · ·· -:. · -~-"" 

.... .. ;- ;- ·.:. . . . 

:r-
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. o~i.·t. 318. repito: ·uão .. apróveita aos s~b-l.dos. em~vi~tude do art .. 64 ' da. ·constituição. 
·llítntos interinos. Esses · nii.o podem ser no· será. muito .conveoiente incluir o estudo dos .... 
rne<Jdos efl'ectivos sem o respectivo 'concurso; prinCipias gel.'a.es de colonisaç-ão: · . · · · 

Mas' quaodo tal-disposição podesse· ap]lli- .A direcção do serviço de coionisação .. tem 
t:~r-se ao .. caso .. da. Escola ·. Pol)rteclwica, sido confiadO, à. engenheiros, : ê :ê · necessario · 
não duvid:.wia propô r a revogação · desse :tr· que elles entrem .na vida pratica. ·com· a!gu• · 
fiao, porque ba. substitutoS interinos repl'O· ma.s noções de tilo importa.nte.r~mo de .ser-.- .. 
ridos em col'.lcUI·so ·uma e duas ve7.es lias . 'ic:.ó publico. Esse curso de legislação de -. 
iuiteriàs que leccionani. enã.o é decente que terr-as e:principios geraes de colonisação ex-
f o!i ·.nomeie .e1fecti vos sem que de novo. se iste na. 11n iYe1·sidade dê Pnitler~. na. Fr:l.nça. 
mbmcttam a. CODC\ll'SO e . se mostrem. habili- · Antes de a.:preseuta.r ~tl. e.rueada coa-versei 
MDs. - · · · · a. respeito com o illustre <lirector da Escohi 
osa. VERGN.e D& :\BREu-Na Escola Polv- Polytecnnien, e elle coneorr1ou comrnígo .no. 

kchnica; não }Ül. nenhum..>· · · ·· .. . · · · conveniencfa. ·do accrasi:imo indicado. Acre-
. · · · ditn, Sr .. p_::esirlente. queaCamaraacceitarã · 

OSR .. PAULA R:..~ros-Ha substitutos ·. in te- 0 :pl,1no de.reforma. .o1·gani~a.do . pela .Congt:e: .. 
rinoõ re!li.'ovados .em:concu.rSo feitos ua..Escola. · gac-:to da: Escola Polyteclmica e~ o votará. sem 
Polyteclltiic.'l. e·.na Escola Militar e: ··que co o:. alter~l'.es:·. Não creio que el:.e so:lfra inpugna
iinmun le.ccionando: . . . - . Ção seria da. :parte dos meus illustres collegas 
. Poilia __ dcclii:m.r. os nómes de dons ; ·mas caso, porém; · isso se dê, volta.r~i .á ' trib)llla .. 
~ a.o nobre.depu_fudo · 9-ue ~e poupe esse ·pa.t-a'·detrendel-o. ··. · . · · · · · • ···-

~~a~~-~ .. ·· ··<~ :. ~-· '· <·')~~:~·~~·( · ·,.~ ~ . . - :sí~}~~~:~u~r·~ft~~~~e~~~~~-1~g:~~~~~~;:: :·' ~ ,~: 
• O.SP.. •. CUPERT!N) . DE .SIQUEIR::"- •. 0.. prOJ!lef:O" nll.O so pa.l':l;.respon:der~ao.xn.eu iJll!Strç __ a.ID.lg O, '·· '· 
man~~ que.~ss~m._a., ~the~m~rcos os s~bstt- deputaq9 pelo; ceará"Ic(l~ó:pll:l'~ .. fun~ament,<!.L .·.· 
l!t(l~- ~1?~ . ~00fl11so: . :: ::·.;:_ : .... •· . ase(!len.do.s.:. qu~ 2.apresentel; (ii'I~ttto . bc,n·. : > · 
·OSR;:"PAUL~RA":.ItOS--:-:-O ·proJecto ,: da .' ~Om.~ ~iJ~!ito.bC!IZ:) o. '·'. ···,; : . : . · : . . : . . :' :. 

misslto ·11ã0 tl'Ma~de . aomear c:itb.edra.t!cos"'•os ,,,.... .,..,,._ . .,._. ·.7',··:-···:··· ··•· :·=.·· .,. · ':';;::~ ···: ···: · · · . · / ~·· .: .. ··· · . ··· . · .. . .· . , · ·. ·:Vem a · ~Iesa_, e:lida,,apota.d<t .e post<J. con-
le_ntes __ :s ub:;:Itut~s .. sem con~urso.! .. ~u.~ strn. junctamenteem discussão .a se.,.uinte 
~e notnea.l' :;ubstituto:> etrectrvos. os . actuaes. .• ·- - -·· .. -:·· .... .. · · ··· · · · · "'· . · --· • 
int~~in9sr_que_·J?~':Pr~~m~ concúrso~ >.>"' ·· .,c·- "::.:;..~ .. - · · · · ···-· ·· '· ,,_., 
Devo faze1• notar. _a.o ·nobre _ deputado, .que . ... .. ·. E1nenda ,. 
~ ~ba.'<Iê_llO,nl.'ar . c.o!Il~ ()Jl_eu,ctí.:i:>a1'te.~que . · .. :- -: .: . .- ·· ;·:··::-. · -'· ·-7~ - .·. -=· ·• 
lles .nomeawos. so demm sem andienc1a da .ft0 nroie.cto n. Í9S, de 1895: :, . 
Qmgregac:.ã.O .e por- .fa.>oritismo ou simples · . . "" ' . . . _ __,. . .. ·-·. 
1\lntade_do .. governo. , : ,~'".:.:· :: ··: · ·· -.': : . . , . . · ·. ···.Qnde se .lê..;.;·Cnrso · gera.1=2•. anno~ topo· · 
· H:n.. ··como ·jó. · disse • . substitutos· inte'rinos graphiu.l~gisla~·ii.o de terras- diga-se: topo
que foL"arr·., reprovado;; em concurso .do.s · ma-. ,gra.plila; legt,;layã.o· d~'tert'aS e p~inclp\os g~,· · 
11:ias q~e -lecci.ouum; e que, sifor 'a;ppl:ovndo raes de colonisação; . .. . . .. 
t.1~_ProJ~ct~ s~ríi-? nc,meados, efl.'ecti v_os . ·•. . s. R.. -S•~l<i das sessões; 21~ 48 ~utttbro de .• . 
li~o rne.pare<:e.Justa. _e !lem .convemente tal 1S95 . ....:. P<lúla:-:o:a.m:õs: · . :. .. .. . 

medtda . ··-··. - . . · . . . . •......•. ·· ,. - · · · --~·· ·. ··· · , .•. , ··. ·· · .... ·· . · 
:~i eu~ ·&ti; o -·h~bÚitaâüs" entrem '-~m. -c ~ti.:.: ] ica a ~i.s;:u_;;são inter~oinpida.até: a· concl u- : 
lllrsõ;'poique. 3.lem da:preferencht em igu~t_. sa.o a vot:\ça.o das mater13$.-· ,· .. · . 
dade de:cond_!çõe$.qüe)bes é .3ssegurada.pelo . COmparecem., maiS· os .srs. · eost:1. Azevedo; . 
~<31Q, encontmm. -a. boa . vontade -da. . Con-:-_ .Thóniaz.Oelfino, Lima.Bacu:ry. C.'\rlOS·Novaes. ' 
~gac;<1o:, -tantas ,vezes maniféstadn.·· eoi, rel:k Rolla.nda· de . Lima, Luiz Domin;:ues, COsta. 
(5~ aoq.tros co1legas que Se teeril submêttido Rodl·ig_ties; Gusravo : V eras, Pires ·Ferreira. 
a_concurso. . . .: · . · . . .· .. ._ · .. · : . (.Oonçalo..ª~ La-gôs~ Thomaz cavà.lcaot.l .i':· lld~- .• · 
· ti: C(U]la.ra ··deve;_ pois. ap:fri·ova~•: a. emenda fonso.Lun3., F.rauci$CO Beo.evolo, ·Jose Bevl
apresentada. pelo meu illustre· amigo, ·: depu.~ .. laqua. Ju11queirà xyre~. Tol~ntinc de parva-
lAdo pelo ,Pará, ·e por miin r.nmbem a.ssi~ lho. ~rartius .Junior. Gasp(l.r Dl·ummond, Luiz . . 
~a . . E.m relaçiio ao plauo de ensino . ."' me, de Andmde, .. Merleirqs.e A!bl,lquerque. Miguel· _ ·' 

-~ilei :a-pena:;-. a ·a)>r~entar ··ü~ . ~me~tla, I;>~!:nainbtlCO;_ . qa:~:lo.s .{Õ!ge~~:"Cle_me~tino_ d?" ":: ' ·.: 
-~n,la.ndo ·accresceo.ta.r.-as ~rnaterlas.. .da 2"·ca.•: Monte.--.. Au~!'to . de,J':retta.s: - NelV!l.. ).íilton.· ·· 
:l):.ll'a. do ·2" <iimo ào .cnrsõ' geral: o: ensiQo.dos I Ai'istides (le Qp.eiioz;· I,):,IJ,J.la:quimarã.~., Vet\~' 
Pl'lncipios~géraés de : colqni_~ll,ção:F..:>Sa. :cai!~Iiii;-.

1
,.gnede-A b;.;eu-;:.,Jpse.: Igno.clo." J>a.~a~hos··'~1:QU.::··-, . i . 

:s~~~o'·eosi!1._o: de top.(~graf?hi~' : e :).egis~a,~~; ,teP;eg-r~_o: :ri:ir.Q.~-~:l\fQr_eii;.a.;_;;{1a!(liiio~,+Jlr~p?•~:~~'. · -.~:~ 

:~ ~;;~;~:i{;;~~~it; : d~~~rii~·ir~~;~ .. ~;~R6:,:~~1ri&~j-:;~~ri~P~b~~~;:~:~tr~~~?~~iti~tAi~f~~r~JF;-~· : . . ... 
d~~rg9-n.~"õ:'-.Ç.<I.(): ile_;~nsll:o o ·estudo;{ia..J~triSl~~: l'e§, ·. ;El~lle}to .: J?.ra~ttlO{ .. prba.~o:, .·1\fa.l·conlies; . ... · 
'.% d~ :tet,•as, q uc e 1lOJe pecnl !fl.t·.,. aos'; Es.fu- ·P:J.ultn(l.dc:.Sou?.a .. .-Jum_or , , .. M;tyrmk; · .Ca.mpo- ·· . . . 

• .... -:: ,, 000~ I 

0 
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_ SESS!O EM 21 DÉ- OUI:UBRO DE 1895 .· 

Art. 2..~ Na frente do pedestal da estatua. 
4t llúojamin. Conslrult sem oollocada. a. se
C~inte ·inScripção : 

O!lll!:.\1 & l'.ROGRES$0 
O F~D~OR. DA REPUBLICA. - BP..AZILEIIU.. 

PZ9Allll'\ CONSTANT BOTELHO DE UAGAUI.ÃES 
KASClDO .\_ 18 Dt: OUTUl'lP.O DE 1837 

P ,\.SSOU A VJOA. SUDJECI'nTA 
A. 22 DE JAl'\ElR.O DE 1891 

O l'OVO BRA.Zl.tiJ.RO, $E DE:l>~A.J.,'ECEPOP. TER 
A GLORI.\. DE APJtSSSNTAll. ESTE: BELT,O 

lCODELÔ D~: VIR'l\JDES A SEUS 
FtrrOROS Pll.ESIDEKTES 

s. R..-Sa.la.-da.s sessões. 17 de outubro -de 
]$95.-Tiwma~ Ca'Jalca1tti.-011idio Abrantes. 

A' Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça. 

S:1osuccessivamente sem debata approva. 
di.S as Reda.eções ftnaes dos -projectos-Ji; JSl-C~ 
de 18~4 ; 130 13, 153 c. 2.1.1 A. 218 .A.; 2l9 .... 
e220 A, de 1895, pa.1.-a serem enviados ao 
Stando. - · • .:. -
E' posto a. votos e a.pprovadó em .p dis-

nssMosoguinte __ - __ _ 

. § 2.• Si, dentro de nm ~nnorla data desta 
lei, nã.o tõr possível cont.racto:r com urn 
banco em algumas dns referidas circumscri
pções, serà. esta incorporada ã. circumscripçiio 
mais proxima, o.mplia.da3 pru:a o banco ahi 
corutituldo as condições que o ha.bilitem a. 
fazer as operações concernentes à região 
~nnexada. . , 

§ 3. • Os bancos estabelecerão 1iliaes nas 
outras capitaes de sua.circumscripção. Podem, 
a.lé:n clisso, c1oea.r agencln..s em qua.esquer 
outros pontos nella COillprehendidos. 

§ 4.• ·Será de 50 a.nnos o pr:~zo de duração 
dos bancos regionaes ; o seu capital, desti
nado ao• au xilios, não exoedoró. de.; •.. . .•.. 
50.000:000$; assim dividido.: · 

O da.-8" cil·cunscri~.iio.... . ~.000:000$000 
Os da l" e 2'. .. . . .. .. • . . . . 3.000 :000$000 
Os da. 4• e 7• • . . .. .. . .. .. • 5.000:001~000 
o. rla.- 3• .. -...... . -......... :--- 0.000:000$000 
Os da 6'... .• • . • . .. .. . .. . . 8.000:000$000 
o ·da s~. ..... . ..... .. . .. . . 18.000:000$000 

PROJECTO !'\. 90, DE 1895 

§ 5. ~ Se!".i. dxa.do por .t~ceordo dos bancos 
com o governo da. Unii'io e dos estar1os de su& 
cireumscripç:io, a quota que deverá caber a 
ca.da. um destes na. di$cribuic;.io do ta.pital. 

_ . § 6 _" Os bancos poderão emittir lettns = 
.~ o Congres~o Naciona.l r~lve· ,- · -- ~-,. . .: hypothecarins- a jnro de 6 •;. pagos sernes-=

tJ:alment.e no decuplo do reterldo ca.pltal. 
A.rt. I• Para. aurilia.r :l.S. indumias-agri- _ Essas-le&tns terão um ~ó typo em·cad:fci:r

tiíla. j)astOril e connexàs, ha\·era um -banco camscripe;io. e serão nssignadas pelo delegado 
w cada uma dus oito circumseripções em do Go'l"erno Federal. 
qa~, pa.ra os o1I'eito!> desta.- l .. i, se divide o · § -7.0 C:lde; um •lot bancos recolliorí, ao 
ttrritorio da Republiea. a. sabet· : Thesouro F~leml. em n.polices da divida. pu-

a 1', oomprehen~endo 0~ est.·vlos do Pará blica ~o.c~onal. uma q~ota. ele lO "!• do valor 
eAmll.Zono.:;, com sédn na cidade do Belém ; ~'!- emLSS!IO d~ _lettrn.J hypoth!lcar•~ q~e rea.-. 
. a 2•, Mat-anhão, Piauhy e Ce3.ri., com sêrle ltsa.r, ata o llm1tte_ que lbes é· perl!llttldo •. 
ll1 cidade de s. Llliz do Ma.r:inhã.o ; Ta.~ apoll~ ser-.10 ~n~l'vadas em depos1to 

3 3·. Pernambuco, Rio Grande do· Norte, c:omo.ga.r ... ntLa. accre,cana. M rtue perte~ceLn 
~mhyba. e Ala.goas, com sede 1m cidotle do a~ lettra.s hypothecarlas, segundo as leJ.S em 
Recife • vtgor. 

a 4•.'Bahia. e Sergipe, com séde na cidade Seus jut:os, porê~. serilo recebid~s , mas 
de 8. Sa.lra.dor ; . _ · - l~v~dos a-luodo de xeserva. . _ .• 
!J-5'. o Dlstricto Ferleral, Rio de Janeiro, § 8.• Os ·empTestiro~~ se realisa.rao sobre.· 

Mmas Geraes e Espirito S:\.nto com séde na hypotheca de 1rnmove1:s ra.raes ou urb&nos, 
Caplta.l Federal; - .•• a prazo de40 a.nnos. o~ .Penbol' afé ~:\unos . 
. a 6•,-s. Pau1o. Goyaz ·e Parió:i, com séde - Estes prazos poder~o ser restl'mg1dos por 
na cidade de s. Paulo ; - accor~o com~ mutuaru~_. . 

a 7', Rio Grande rlo Sul e Santa Catharina-, Os JUl'Ol; na.o exc~deru.o deS "/o. po.,"":vc:_ts 
~m têtle na. cidade de Por-to-A.legrê ; _ ·- por ~~,estres ve!l~ldos, !'-lêm da. comm•ssao 

a 8•, 'Matto ·Grosso com sêde .na..cidade-de 4e 1/._ ,. de a.dm.tnrstraça.o:. --
Cayal>ã.. _ ' .. • _: - -·-· § 9.• .As a.mort1saç~ terao logt.r a~nua.l-: 
.§ 1. • o serviço de a.uxilios seril. feitO me: .mente por .P!J-t:tes . a~quotas da qua.ntia.em-. 

diãnte con.~tO-dô go'Vernó C:om ba.néos· de prestM.~ •. dmélido. pélo nu~ero de annos· do 
Cledito l'e.'\l já. .. f':!Jl~~os_ ~1,1-_que_se..f.uoqa~em y_x:~o-~p~~!~_<?.!.:- -::: -."-~~ ;. "--=~:=:: -...:....,.-:-.c::-.. --.-= 
no pl&ao' iiós-deeretos AS';.:" 160 .li. e37o, de 19 · .• Quando~ po'L'em, se trat~.r dl\ appli~çãô do 
de janeiro ·· e 2 de ma.io dé 1890. -preféridos empre!;timo a. iniciacio da. eulrun. as 'a.a:ior- --
~uelles ,çom ~ q 11ae.o; o goveroo;~o.Ea.:éon- ~~çiies- se:r-:io ca.lculadns ~e 1ilodo que ~com-· 
lliiCto e J& esteJam sob a. su~~o 11.scalis;i.ç:ão. .c panh~m o seu descnvolvlJllento normal, e 
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cori:ie~a.rão·a. set' exigiveis ·~·dàtar do pe~·iodo § lú. O governo da. Uniã.o e dcs est.adc;· 
ordioa.tio dll. .Irur.tili~<l. exercerão a. tlscal.lsaçã.o dos b:t.ocos por delt= 

:\.s a.roortisaçúes, "tO<:Ia.na.. -não podel'ô."lo ser gados de sua nome~:iojunto às directoi'Íll~ 
suspellSlS por mais tl.e ci.Jlco ~nnos. · e po1erão deUas recorrer para o go~eroo f~o 

§ 10 . . Na superv{bieacia d_e e~ba.l'S.ÇO im- der:~.l.:. sempl'e q ne entendam collvem~nt.e. 
p1-evlsto, ·que a.trect~ o des-:nvolviJ;tle~~.:r.IJt};tu· , §! ,, _As S;Ommo.s muma.d~ nu.o P?dcm Ílr: 
rat da. cuttur:l. ou· ;ndustria."-~t.Orll- :1. .que a.:ppbcaçao dt\'"1!~ de uma ou mats das!!-. 
fot• ;J.ppliC31lo o emprestimo. como .seec..1., en- ~uin.tes : · 
cbeme, saraiva, inceudio casual. pe~te n2S aequisiçã.o ou locação de terrenos pal'iu 
vegetaes .ou no gado, e a;nalogos; a dl.l'~~o culiur& ou c1-eaç."io; 
concEder<~., a. r~uerlment~ do_ m~eressadG. seu lJeneficiamento ou colonisacão; 
perante provas n·re~~sa.~e1s ~o a.ccJdente a.l· a.cq\tisiç-.:io de a;ni.roaes-pa:r~a indu~tt·i:~ pa..'-
~egn.do. utpn. moratol'la. pelo te1npo _nec~arlO iol·ll; de adul.>Ol', instrumentos :nat.orios,utcn· 
a repa.1'8ÇU.O 1:0 m~l causll:do, cessanao d.ura.nle silios. a.pp.'Ll'elhos o mnehina.s p11ra (}emprego 
elln. as amorttsa~\oes. · . eff:ectivo em al:;;umo. das ind.ustrias de que 

N.este ca.so o p•a.zo do contracto :;e proro· trata esta lei. 
.ga.1:a por ta.nto te~J.?O qua.n~ clU}-a.r-a.-mora- '§ fS. Oõ OO.ncos teriio uma &eC<qÍO especial. 
torta.. · . . . . _ tanto \) uanto possível completa, de iníorma-

§ 1.1. _Os ell!pr~~uDo~ sobre tmmovets nao cões sobre industri:1S que se destinam ::1. :\UIÍ· 
e1:eedeno de SO , .. dov:llor destes, sei?-dc rn· Jia.r,correspondendo-se cou1 os melhores cswr· 
ra.es <: i5•fo, sendo urbanos; de 40"/• :;1 forem belecimentos do paiz e do estrangeiro. . . ..: 
moveiS, semo-v:eore:s ou Ii.'U~~J>e~de~'té:S ·-- -- Cumpre:lb·es: outl~!im:-Sêr\ir. de iui.erme-

- ·-S-i2: A es;.1m?-t1:~v.~ô"Sbens oirereCld~s-em dia.r!os na. cvmpra de a.ppa.relhos. macllínis," 
~~t1a t9.nstara- d<~ proposta., ~s su~ a. v~- ut~osilios e nn'im:tes das melhores raçm que 
haçao sera ~ada por u~--~lii.tl'9--!don~ se inten~ introdüzir ~ respec•i•llS circ1llll
nomea.do pelo ~nco, ~a.lv.~-. po~m, re:cu.rso scri~.ões. mediante a encommenda dos in~&· 

_p;~.ra:o co~~lho iseal que,. êei)<ns- de mfo~· ~sado;. com :~.S ue~iJM ~rnnti(IS. 
mado devtaam~nt.e,.: ~e~..:~te~-:_3-· . .mora· _ !:'ol: es~ serviçO niiA lb.es é p&l'mitiido~ 
va.ndo1JOr.estrl~to-, ~a. aectS<l_?· , · .. _. ._. . brar outra. ~3-nt:l.gem sinão um:~.eommi.sio 

Pa~-a deter!ll~r o ~alor-dos ~~ll~~elS mauica., que .niio e~ederà de.3. •; .. s~bl1:-0 
.- a.~nder·se-ha _;~ ~u~.s~~.~_, ~f!(ltç:õe~Lda ·c~.Uto ·e tlespe7.<U: . · 
·-. - - _ .. · renda- ou -produeçao Ja venficada nos annos ~ 9 ..... • t . . " . ,. .. , 

· iromedi.,ta.mentee.nteriol'<!S,ex hibindo-se_para :sI • ...... ro. que OS lll!t USJ.10::. ... ~m dos .. • 
isso bala.uço·e documentos·qué fá{ÍÜ!Í fé. . vores desta. lei é CS$eDeJ:tl: 

E1n 1o.l.ta. de e~j)lo~'a.Çiio ~nterior, re!-,'Ular- ]•. que c~plorern effootivament.o nlg~ 
se·bn. a.·estil::a.tiva. _P-ela fertilidilde do ·sólo, da.$1nt\ustri~ o,·n. :\lnlli11.dns; 

·. .... sua ~ inteira. ·· ad:lp~o :i: éwturã.: ci-e.a.<~io ou 2·•. que os csto.bE'Jceimf.!nto;; l!s~í~~om situ.t-
outra. industria cotlllexa.. que o mutuario ti- d<l!l n•~ regiüo do b.'\nco com o quo.l $C pt'Opll· 
ver em vlst;\ .fundar ou desenvol,er. a.·fn.ciU· ze1· contro.ctiLr ; 
®de actnal •la sallida dos produdos uu pl'o- 3•, que tenha..rn um:1.eseriptuTMiio t•egular. 
1>3.\álidade de a. ter em pro.so breYe,bem corno em li\'J'OS nbertos, rubricados, numerados· e 

· outras circumstn.ncias o..'\turMs ou . ncci.d!!n~ eucerra.Uos pela direcçiio, donde constGill to
taesque o tol'uern· utiJ·e'lucra~ívo·: · r ... . • dos 0$ hem.\, de quo.lqnet e.spccie. de seu der 

·§ l3.D<LN!e-hu refor~o de· g~rau&ias sempre minio.po>:;e e usofl·ucto. sem onus. o encargos 
que o objeeto dado em segur auça. dos empres· e cbronologicaroente e com clurcz..'\ o seu 
ti mos declino.r r1o '-çaJor prefixo;. pene. d.e .veo- ê:lebito e <:ttditQ, movimento e liquid<lÇi.O de 
ciJUento; . ipso facto, da obt•i,;.J.- ·o · · • , . 
com os enca~goçe com1mnações estipuladas. rlespeia,applícando-se-lhes as disposições ana· 

§ 14. os empl'esnmos serã.Q.. feitos em di- togas do eodlgo commercla\ sobre 03 collllll~r
llh eiro ou em lettras hypothe«trias.a.o·,par, ~i. ciantes. · . 
escolha. do banco. . : : 0;; interess~dos responderão pelas in~acti· 
~ 15. O·govern<.l fedel'al r~-ponsa.ôilisa-se dões ou. lacuna.~ fra.udulent:ls,que se.notafelll 

pelo pa.,1Y3.mento dos Juros e resgate .das Iet- oa esc.nptura.çuo. . -;- _ 
tra.s uypotheca.riasemitüdas"Oos teruios-dêsta Est& podera ser ex.ammada·pela dll'~.a.o do 
lei, combnto qu& ~ . : ·. · · ··-. ·: '· .' BaoCC? sempre que . entender conve~ente a 

• . · ,., ·. - ·did·. · fis~.Jo que lhe compete ; ma.s em CASO • 
. l , ca.da..u~ ~_gs estados COtl).l?,r~h!D os na. nenhum ·se lhe dãri publicidade; ·contra ·a 

-cu'Ct:!~crlpçao~ .ga.rama. esse =·P,!I;.,OS:D?~to ~ vontade do interessado, salvo o.caso.de.le~: 
.. ·. resso.te·q~n~· as le~t~. h~~~~-~~r~ ·ou impontualididé;-éomo meiõde .provs.. ' -~ 

~=:::---:..~~~l?O_E.~n~a:q_uota.~.Q~elh~~r..;_~~,. ~ : .. ~ . § 20. ·Veritlca.da. a. ra.tta.do pa.gam~~~ do. 
, ' • . , 20, seJ\m·lsentos de unpOé"tos.de.tronsrms-. ·JUl'O·C resg-.~te de lettrns1lypotbecarlas; "P9! 

~;;;_... ~ são de-propriedades. os illÍl!lo~eiS:rurá.es ·-·" ·: -parte d.e 'alguns dos ba.ncos, este sernço· ~ · . . •·. -.· ~· ---- . . ;_-.-
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rlito ~\o Tllesouro Federal. cem o producio corporações. tudo sujeito á. approvaçã.o prévia 
ttas a.poüc~ em cleposito e dos respectivos do governo. 
jUl'OS que se vencerem a.pós a. e~ão. · Art. 2.• Os bancos em eruh cireumscri~~ 

tm tal caso. esgotada:a. metade do deposito podet·ão, f!~ediante a.utorisação especial dos 
c:~~mo no de illfl-acção·grave das clausulas do go--:e~~os •·a. "!Jnlão e dos ~t.ados lnter~ados, 
.:ont1;\Cto e dispo~i~ da presente lei. que emtt.tr a.~teCJpa.da.mente t1l11los paga.vets em 
pDSS:l.JD·induzir um EStado de irisolvencià. de ouro e soore_ elles _fazer operoçõe~ de credito 
tt~gum dos bancos. ou a. perchl. uos1'eqoesitos ?_a.s praças ~tr_angeu'IJ.S, le_va.otanao empre.s
e:-senciaes no •lesempenbo dos seu~ uns. o go· tl~os ou eontt\d.o-w n;~.s dltas praÇM. 
mo o 1edera.l poder a. tlecreta;:o-a. sua. liquida· __ :;i I• Nest;~ b~poth~ o ;::overoo. fica. auto· 
(io .. r1sado a. garanlH' o JUro e a.murtização em 

• '> • • • _ • ouro ao ~mbio •le ').7 d. por 1:);, deventlo os 
§ :..1. P1'0nunc1~dn.. :1. hquldaÇ<l.O. ficar-cJ. e li<\ empr·estimOl:. assim como 0 parramento da.s 

a. ~!go de tr cs hqutdun~es, representando a ·annuidades. ser feitos na. mesma. "especie e ao 
UOlaO, o e-atado c o banco. . . mesmo éambio. 

O rhesouro Federal fa.l'á. ·desse· momemo· -·§ 2 . ..- O juro dos emprestimos e a bornmiS
enl rle<1.nro os ades.nta.mentos que se torn'l.l'em são de administração serão fixados de o.ccordo 
neces...-arjo:; pnt·a p:~gameotos dos juros e com o governo. tendo em vista especialmente 
niDOrtiY.a{:õe:; das lettras hypotheet~.ria.s ·em o joro, a amortisa.ção e o typo dos empl•esti. 
cilocula~ cot-respondentes ao capital da car- m~s ou das · emissões D:l.S ·praças es~ran:-___ _ 
~eira, ut.ê se_u !-!Om..PIJ!.t9. r.esga.te . ..J.an{;ando: ge•ral>.-.----- ·-·- --
o:ío:'j);lrlli&Sõ. ·nao só do producto da liqui- _ _-§ __ 3:0..:.,~_s ·:.?pel't\ções _de qlle trab. este ·a:r
dl~ão. cowo do ~aldo do re::pe·ctir_o de:posito tlgo.consttttltiiio- materia de contl11ctos es
e do fundo d~ r~et·v.a. do baó~. . -~ - . pecl.aes, s--ujei tosá. app•·ovnção .to governo, e 

· kc:lli$óldo o resg-.).tc,so susterá a liquidaciic!. sua exeep~_~ex·ü t!Sroli63.do. por um ou.. ma.is 
~endo enw~:;;ue ao baneo o s<üdo do accervo·a.'· delegados íl.o governo na pt-aça ou .Pracas 
liquid:w. ces~ndo ~desde logo~;!& run~-ões-dos ond_e taes o~rnções se 1-ealisa.rem. . - .. 
"lfq uido.o~e. ... · . - ~-- _ - § 4.• O producto d~ emprestimos ou das 
~ 22. Si d:~o J~quiane<1o resultar prejuizo. os. emisf~ n~~ re:!l~sa4ns:n.9 e_:,iraogeiro. ~erã. _ 

t!t:u!o~ Jl3l;-ll'<IO UO l;OVI!\'00 Jederaln.-met..'V.Ie. re<:::>1bido a. 'diS})0:-1<:<10 ilO governO Da· Dele
do quê es.c hou \'et· desew.bol~o. - ga.ncia d.o 'Jhesóm-o Níloclonal em Londre3, 
§:a. Do prcducto liquido_. ,ra._receita ~~: para. se~: entl'egue :aos lxioeos nas respectivas 

au:tl uo b:ll1Co. depoi~ •I e pago um diviaendo ,êdes. ã. medida e em race dos conwactos hy
~e lo "/ • elo capital r·eallsado. se tleduziruo potbeca.l'ios, rlgora.a.m~nte pl-o<:.~~-a.dos, q_ue 
lu "i .. pnra o l'u!ldO de t•eserV:l. ; Si houver deem ceiiSE'jo ã. emia.~iio de i aes ti't111os. 
tinúa exeedente naqueUe productó, poder-:t o At:t. 3.• Revoga."111-se as disposições em con· 
~IYideDdCI ser elevado :l. 12 uf... . tra.rio. .. . ' . . 
O bo.oeo podet·it., entrel:lnto. e;r eaJ• reSêr\·as . 

~ulta.tivns, o.ll:m ~~ta obr igatoria. . O .S:r:. SHv;1 :C:\st.ro (1/Cla ordem) 
s 24 . O governo e au~l'rsado.~~ ,converter, requer d~pensa de· instet·sticio para. o pro-

twt lcttrns hypotlJ.ccnrJM, . em.'l.tujO\S_ p_elo:>, jecto-entro.x· anmulJil em 2• discu:s~il.o. • · 
bancos do que trato. esta lel.' os südos em di- .' Consultada: a Camn.t~t concede :l. dispensa. 
uhciro das se,;ulntes O!'igens : pedida: . 
Empr·estimos dos cofreS. de orphã.os_; E1:·P?Sta.. a "-~tos e- appro~;i.d; a. S;eguin.te 
llens. •le de!unt~s! . auseu tes e co evento· ;~ . :- .. · 

9
_v _____ _ 

Depo$itos clt: caixas eoonooiicas; · · 
Depositos do Monte de SOCcQJ,"J;O. _ .:_ Ondé.convje~-Ficam extensivos ás pra~a 
Outros!m,' essas lettras li]pothecarias serã.o commissiõnP.das que tiverem baixa por de-

almlttida.s por ca:uçã.o nas t·epa.rtiçõts puJ>li;; ereto de 26 de julllo de.l895, contando· a.nti
ca;, para tla.nc:a.s eriminaes e, em gera.l, para â~~a~tde _s de novembro d.e 1894, os ra.v~;r:es 
tooos os casos ern que a legislação exige· ga. -··:--- -
l'llltla. constituida em t.itulos d11 '~livid:t. - pu- · S : .R.- Saia. da.s sessões: 1_8 ' d~ outUbro dé-
~je-à. ' _ · . l895.-Bue11o de ~4ndrad4 • .. 
> § i:s· Os bancos ~erão.incorp:ll~ a. ~i~- ~ .Ea:1.segúiaâ:e a.pP.rõv~~ em·i•di~u!!~o e . --•. 
tu'te1ra.s _-llypotheca.rlas e ·de ·a~lios . a là- enviado .á. CommiS..<ão de.Reda.cção.o .s~"Uin.te---: 
,tou.ra. do:L.estabelec•men~.eDstentes::;:-na.s: _prl)jecto~n::I40"A -:dé 1895. '~.'_. · -- :., · ·~· --~--
rtspectivas circumscrí~ies~-mêdian\e ajuste· · · -- ;· • • . . . . :: 
~nccordos .. sem prejU!::o d~, ca.pirnes _q~e .. O ~!l~_..~n~pna-1-~l~e.; :: · · ·• •· · · ~ 
:~ são fix:lllos o:~.:pre,:c nte -lel . e que fical'llo . _.,.\rt. l:• Fica o goYerno au tor1sado a con
'lmples.ll.lente lU;;mentatos- conras ilit.aS in· .firlsl<;Lr no pdmeil'o pvsCN do exercito t.>das as 

~ ~ ~ -- .... . 



prac:as commissiooadas riesse · pos'..o a.te ~ de i O projecto er:n rleb3.te justi~ca-se desde-~ut 
de no•embro de -1S9~ . - · I ~ Ca.rnarD. sa1h:l. que ha 'l'tnte a.nnos c 1 

Art. 2.• Re>O!!am-sc 2S dlspo;içõesQm con-j Escola Polytechoi~ regida por um RezuJ4. 
,;r:t.l'io. c menoo que rle:õde seu inicio foi ·co.osider-.ldl: 

Sã.o successi va.ptea te -postos a. v o to<; ~ :1.p-~ de C.·! tu o .;o- . • · 
:pro~advs etll 2' discus~ão os sezuintes Mtígos T;J.nto ma1s urgente e a. reforma. quanto e 
d o proiecco n. 101. do 1895. . · · certo IJUOé hojee~,;o instituto l'egido po~: do111 

O C • · N. · 1 d - t . · .

1 

Regulamentos, urn. o de 18i4. lJUe preside à 
ougres~o L neto na. ccre ~ · . 1)<\\'te tecbnica.; üutro, o de 1890, que regu 

.tu·t. 1.• Ftc:l o Poder Execut~vo a.1.1tOt·t&"tdO p•ute..admiuisttativa. 
a. re-.;erl.er i• .P classe do exercito .o tenente Em-seu l'elr~torio pediu· o ministro que o 
re!ormado dt~ arma de· ca vatl.aria. Carlos Au- Congres~o a.c:1.ba...-:se com essa. anomalia e ji 
austo Cogoy·. · . o.ntea havi~ autot·isndo a. Congreg~~oçã.o a. .e\a-
~ A.rt. 2.• R.evoga.m:se as disposições em con- borlLl" um ph\no de:reforma. · · 
trario. E.;se plano foi apre$en~clo, S;~tisfez a~ re: 

o hor ministro e foi sujei~ ;i. a.preciaçii.o·. dl 
·~ O S•'. Fl•3 ncii~o -Alei~Cá-s!:ro Commis;;io "de fnstrucçã.o e Saude Public:L da 
(pela ol"dem) req uel' dispe~a. "de interstício Co.mn.ro.. 
para. o projecto entm.r· em 3" oti$CUSsão. Essa. commlssã.o, teudo em vista a. m·geu~ 

consulto.dt1., a. c~ma.ri~ concede :1. dísP.eDS_?- da rero1·rn~t e pood.eraodo . sobre a. e~e•·a.la 
pedida. .. ·:. compe~~oo~~ e ca~c:,tsla.deJtl,_<:;;oagregaçao...,It-

-:--- ~- E"~ -po;to a '\'OLOS -e-a;pprq~.!ldq7~l'~a.;:;a· ·~otveu ped.tr i C:1.mar:1. _que a.dopt:ISSe o P!il-
-. emenda., •. o .. se,"'linr.e ... art .. -J ?, do:. proJecw Jacto pelo qual se ·:utor1sa.· o Pod~r Ex~um·o 

· ~.--- . ·n. S2 A. de 1895: " ·. - · 1 ~ · pol-a em e~ecuç.J.O com :~.s mod1ficaçoe:s.q~~t 
- - .. ~ .. · · -1 · . - ·: .. · reputa.t• ne~ssat•tas. 

O Congresso Nac1onal reso ve-. . ~ ___ .
0 

_I .Entende o orndor que em materin. de· iJ!.. 
· Ar,_ 1.• Fic:r CO!lcedid:;. a.· cãda. um~-<las stl•ucç.ã.o supe'rior de,·e o. Poder Publieojn 

. ~ cinco filhas doma.recb.al.Ji'lori_:ino Peixoto. em' á.s Congregaç-ões a mais ampla auwnomia: 
-q Ut\noo forern solteirn.s; .. a. pensão il.n.nuo..l de .-\.s reformas feirAS pelo Poder E:s:ecutir~ 
~=4~000. · ~ ... ___ . ..,. . . . -- sol! propost:~. e conselho da.s . Coc~regacõe;. 

. _ ~· E'-tambem :t.pprova.d~:~.,séguirrte -emenda.- \'ee!)l.::nos do teriliJO O.o imper io e a experien-
do o.t·t . _t• :u> projecto n. ~:!- -"-· de 1895 :. . . c! a demonstra que~~ ma~ p_ro_ficua.s _!lo qu~ 
Su~rilno.ru.-se 3.:> p.lla.vr.~.S-=:-emqaanto .fo- st fossem em todos os seus det.all.les elabora· 

· - rem solteiL·as. · das pelo Po•ler Legis!a.iivo. . 
Sa.ltl. do.s ~essõea.IS de. outubro ~e .J89il-7"" . _o ~lano ~.2 reJ~rrM a.pr~ntAdo. :í., com~ 

. G-o11çalçe~ -r."',,10~.-~lm·c!ns:Tdn~or~-Cas.<iano sao a.md~ uao fo1 :~ottncalio . de m~D(hl~ _q e 
tLo .Sascilnmtll. - Nilo Pcçanha . _ '-·ll<.-indo orador nao tem que uetêndel·!>· . . . 
,~.1 1 l r - · · ·· - Entende que a Camara. oa.o deve d1~u~ 
v• ~~a~a 0

• • • ·:.,-·. -- Õ.~-- .,.. re torma.scle ensino quç pertencem oos ,I_Dstl· 
E poslo a >o tos _ú :1Pll~oval1o. o segnmt_e tutos respectivos. _ -
A~t- 2.• Itevogam-se :~os dl:>poslçôes-em con· Sabe-se corno foi discutid<\ o ~~no ~sad~ 

tt:a1•1o. . . . . . .. . .. •. ..,~, ·· -,~ .. a ·relorrne~juridtCIJ. e"tio.-:present.e sessiio co_lll 
O prt1JCCto n.sstm cnlendado •. :~.ppro·,·~o-em dilliculd~des se póde r:~.zer a! <rum:~. cous:t. 

discuss:to ttnica, é envia.<.! o í1 CommiS$5.0 é!e ·o nobre Mioistro'do Interio'i\ em conferencia 
R.e,\:·c.;úio. ·· com à commi~i!.o acceitou. com cS&a o '!)lan~ 

Corit_!núa. ~ 2.~ discuss~o.do pro.ie:cto :~: '-193.- el:t.borado p·ela illusttida·Con eg~ d~~o ~ 
de 1 S9;>, :mtortsando o Poder E:.v:ecutlV .. .. . apeoas iutroduzmdo Ilt 

:---~re.Jet>Qo·~~ntorda. .~cof11-: J.>o!ytb<:n1C<I: quenas modlncaç:ões. . . . 
do R.to de Ja.ne,ro, de a.ccordo,c_om:o. Pt:eJecto A' .éomalis:>ão foi presente uma . represen· 
formulM.o pela respecti-va. congre,ota-Çi:o ·em ·11 t:~.r-.ã.odos lentes substitutos intel'ino; daquell~ 
de maio deste :inao. com cas res~rics-.ões que eséola onde !'uoccionam llílo 10 annos. oãt 
ifd.ic.': _e a no1o.ear efr<ctivq~. independente .tendo ':~.i)ld;~ feito coneuroo p•>rquoa.Escola..bi 
ae COOCUl'$0. nos tel'Ol0_3 do· art- ~ I !) r!o <i.~:. muito esta e.>per:~.ndo refOl'Illl.\S. · -- .. .. . 
ereto n. 1.159, de 3 de dezemõro ae l.S92.-os Si em tod.:l.S as Es«llas -houve· nomeaç.õe! 

--~ lentes ~ubst_i.tutos que. na:·re.~e~i~_oj~ êX.-. sem concúrso, po1·quo n~ ba.vcr n~ ,Escols_ 
. el'cem toter1_na.mente o rnagJs!;_et:Jo a .ma1~ de ~Qly_tecllnica, priocipllmente'.quo.ndo se tmb 

:. --- 19:annos,-sem inl;er_ru.pç;if>~gn~:::~~-=;_::- ::~· de runccióna.x-ios que jâ. teem 'dado pruvn·d~ 
' : · ~ _ ·:-~ _,-.:..:5L... :.:.:...::'-:::. ,:>_u:~(éo.:.r•petelici3.J-- -'~= ·..:. ---r-"-"""~.:.:=:" 

.. ,~=~-".:'--o ='Sôt•;'-"Ver;:oe~-d'eo:.~rê'u.:~âda. - sr-eues não teém êompeténcia~· o.~óyernot 
, ;_ ·devia :d i :ter. ·)E: pois •!a.s ~r:m~~i~t ~Q. r;~i~~ I o eulpa~o d_e ~':uel-os ng§ Cõl.rg9s. _ .,. : .. : __ _.: 
... ~ ~-,.!eit&S=.,..,pclo . lllustre ~~~P.::' .. IJOJ." .POl'?Jlto o art. Z• ,é u. l'epal"'<~.Ç~W de lllD' 

-1 .. ; S&nt;_ Ca.tharina ..:. -. --:_.:= :· ':':-....:,:.~~:~:-• , ·- üijustlça e o reconheeunento d3. con1!rulça. 11,111 
. --- - . , . . !. ~<:.;.. -.. ! 
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. . 
'a.ttonde ~ alevados interesses dO$ operarios e Constituição qunndo dU. ao Poder Executi-;o 
cla$:>es pobres. a. au.ribuição · ,,e declarar o sitio, n.utori.;a-o 

VP.. diariamente fazerem-se concass(oe:; e a suspen!ieJ.· as ga.J'<~.ntio.;; eonstitucionaes. 
,1oaçõe:; de terrenos e púl' isso espera. que a sem discl1.mina.ção alguma, e carece ao p~; 
C:;.ma.ra. da.ri. o seu >mo a. &Sl'e~ . pcqueniuos det· Legi~la.l.ivo ordiuario o dir!.li!.o de til~ 
fa vores. que, !Ja.receudo muito gundes, nada U1Ul1 d.ilscrimino.<:ii.o CJ.Ue nã.o 3e acha. na dís
s.:j,o relativamente a.o que em f.Lv6r dessa.s posição constituclonnt do n~o ·pacto J.l!}-
villas operarias se faz na Europa.cmno o ora- litico. · · 
dor já teve occasião de mostra.I· á carnara. Ess& cliscl'i.mioaçiio, foi feita. no prçj~ 

Aproveita-se ela tribuna p.1.ra. impugnar porq_ue as outras garu.ntia;; eonstitucionaes 
tarnl:iem a emenda. propost~\ }>elas deputações niio podem em caso algum ~r :;uspensa,;'l 
mineira. e goyana.,creando um imposw de 15$ . • 
por ca.beça de gado importado. . O orador o contesta, e c1ta out_:a.$ ga.rsn. 

Fa2.lon;!as cousidera(.<ÕeS sobre a crise da. _tJa~, que e~ uma_ g:rav<; emer;:rencJa, ~m um 
carne verde sob a adtniníst'ra.{~ do Dr. &- perJgo ~la mvas~· de torças estrm1ge1ras ~u 
rata. Ribeiro. e sobr~ o monopolio do gado e commovao tnt~stma. !)Odem ser suspenlSas,t 
procura. demo!l$trar que o .imposto c.reado. em bem da .salrn.çuo puhl1ca. 
vez · de resolver o. crise, que està. se at.te- Cita. palMrAS de Alcoorta. e disp~i<xies 1le 
nuando, \'irá aggraval-a. · varias ConstituiçCíes com o intuito de demoo-

Nã.o pôde, em nome da. população e dos strar que uma. lei Ol'dinaria não póde e não 
.interesses do Oi;;crici>O FedeTa.l, dei::cJ.-r de deve fazer essas discriininações. 
Pr:'t~tar ~ntra tá.() ... iniquo iii_IP!J~~"-. (3,f~iio o §2• dO' art. 2• (tetermiriá.' q'ue o.Piíder 

· · bctn • mm~o bem.) r;:rccutivo pôde desterra.r o~ implie<~odr:s em 
Fies. a di~US:ltto a.di:tda peln h<•râ. um movimento, n{(u pra{c,·i:ailr, e/.les ·1·ati<:ar. 

Sl::GUND.~ 'PARTE DA OROEM DO DIA 

.. E''aii'illlitciad:~ · a ·contulila'.;io ~~~ -3, di~eus
são do projecto n. 96, de 1895, regoJ,mdo .o 
es~o de _sitio- · · 

$6 d() pai; sem asseatímentll do yc:vcrno. 
Essa ê a dis~ição. com pequena; modid· 

caç.'i.o da Cons tituição .a.tgentina, da. IX•nsi.i-. 
'til.içã.o rla BoliV:ia. e da do Pa.raguay~ mas Q 
govcrnv provi.sorio. eiaoomndo o pl'Ojec.to.de · 
Cocsiituiç;ã,o, que :mbmetteu :.'. cor.sidera\â,o. 
d(l. Const.ituinte, a.f3.Stan,1o-se daquelia ;iis~ 
~ição, para. de accordo com .a disposiçã.o CO!" 

O !!h·, Adolplu.• Gordo x1fio le- st4;1·ada p'eill Constitt!lçi(' d.o· Chile. não per· 
van ta-se pal·:t í<lzer um longv discm-so. a rnittir ao de$ terra do a sua rtotil'ada, pa.ra o 
ma teria jã t'oi ampla. ~ b.rga.1nente debati.ila estrangeiro, poz· ter a. experi~ncia,.d~mon
pel~ oradores que o prt:eedet-am . e a ea- so·ado, so1JI·et.udo n:~ R.~publici ;\l'~e-ntina, 
mara. já <1ove ter opioiã.u ro~·maua sob1-e tão que os revoltosos, aproveitao• lo-~ ita. f!icul
;.:,L"a.ve e momentoso il.SSU!llp!,O. . dade cons~itucional, ~tabelecem-se na, Repu· 

Vem taz~r ligeiras considera~ões com o bliea Ol'ient;J.l; onde. com toda. a set;UJ.'l'l.D\<1, 
:utuito de demon::otrar que ~lgumas 11i$pooi- continua.m a fornt{:eJ.· á revolt~ todos os 
ções do prt>jecto ~ã.o. oonstitucitJUMS. e 'que elementos para o s.:u t~iumpho . .. 
outru.s, vel;~ amlHf.rutd:ul~ <lc sua 1·eda~,ão. .Lembra o orador o que se deu neste p;iz 

· podem dar lo[:,-ar ~l sé1·ias difliculdades om :sua dura.nte a ultima revolta. . . cujos elemeotos 
executão. foram preparados no Lcrritorio da Republic:l 

O Poder Lcgi~l3.tivo or<linal'io, nilo tem. Oriental. 
como uma. A.Sl>emblea. Coo.stit ..~iot.e o poder de Por es~s motivos a. eonst ituin.te, 1}11(, lll~ 
estatuir o que ent.eoder . cor!'ven it>.nte, :~ be1n diticou afiás quo si todo o projec·t.O de Const:
doo int~rE>sses putlleo;, ma.s tem cvmo es- tlli~:i:.o, respeitou aquclla.s disposiliões, que 
phera. de a.cção b:lSeada. pela Cottstituiçã.o.oe não facultam aos desterrados o retirare!ll·!e 
onde uào nóne sa.ir, sem vjvlar essa mesma para. o esL1angei1'0. . 
COnst.ituiç~o e a -.iolação commettida por O art;go do px<çje'cto é, pois, inconstítu· 
um :poder politico. inournbir19 de. por elh ciunal. _ 
velar, COilstitue sempre a.ttentado gra.ve. [neon:>titlwioilal também à oa.rt. 6•quando 

0 orador invoca. a ·a.t,tençã.o da C&ma.ra. e def.ex:mina. qlle, declarado O . estudo de sJtíO, 
especialmente da. illustra.da. Commissã.o Es.- o Con~. inrlependente· de çpnvo~o. 
peeial que orga.nisou o pr:-9jecto para .os se- deve reunll'-se extraordinariamente 30 di2S 
{;Uiutes; O § 3• do art. l" determina que du- depois· parli conhecer dos motivos -d.a. ~~~· 
ra.nte o .estado.de .s.i:tto .. S!l podem .. $er; sus9en~ ração do esta.do .çle Sitio. Nos·te.rmós e~pres-; 

- sas ·.as·gaiaotia.s · con:<t,i~ucionaes. · ·do 'a.rt. n so-. da:Con~ituição, a reuniã.o.e:xtraordina
§i 8, W , ·J 1, 12. !3. 14 e li tla J)'.msti r.oi<·ào ria do Coo.geesso só .. póde ter· logat• ·!lOr COJlo_ 
poütfca,. _e ~ntretan.lo o •u:~; 80 da n1esma vocação do Poder ~ecutivo . ·E. que; iaoliWS 
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de ordem publica. poderiam deLermin~r essa O SR.. I• SECRETARIO procede á leitura do 
medida~ seguinte 

Para fazer ce~sar o estado de sitio 1 Mas 
póde já. ter cessa.do antes da r eunião extr a
ordinarla do Congresso; e cita. o orador o 
facto de 1892 em que tivemos esta.do de sitio 
durante 72 horas apenas. 

Para. fazer cessar os etrei tos do estado de 
sitio~_ Responde o propr·io projecto ~m a dis
posiçao do art. 4. o Para. determmar a re
sponsabilidade do Presidente ou dos seus 
agentes~ Porque não aguardar a reunião 
ordinaria <lo Congresso 1 

I?az o orador largas considerações a re
speito. e diz que si o movei d~L com missão foi 
o receio de que o Poder Executivo abusasse, a 
disposição em nada póde impedir o abuso, 
porque o Chefe do Poder Executivo, que dei
xando o caminho do dever, de patriotismo e 
da. Constituição, quizer abusar, o fàrá sem
pre, e demonstra que o receio do abuso é um 
m:1o conselheiro, em um assumpto de tanta 
gravidade como este. 

Além disso, a disposição do art. 6° está em 
completa contradicção com a. disposição do 
paragrapho uni co do a.rt. 7°. 

Examina ainda . ·o ot•ador outras disposi
çues do projecto e conclue, mandando á. Mesa 
varias eroendas, para a~ quaes invoca a at
tenção da Camara. (Muito bem; ·muito bem.) 

Veem á. Mesa , são lidas, apoiadas e postas 
em discussão as seguia tos emendas : 

N. 96, de 1895 : 

Ao art. 1• § !•-Depois das palavras ti
naes do paragrapho-a.ccrescente-se-e qua.es 
as garantias suspensas. 

Art. 2•§ 3•- Supprima-se a primeira. parte 
desse para.grapho e as seguintes palavras rla. 
seguodn. parte : - entendendo-se no ultimo 
caso, feita a desapropriação por utilidade pu· 
blica . 

Art. 2.• Lettra B- Supprimam-se as pa
lavras- não preferinno o paciente retirar-se 
do pai:~: com a...~ntimento do governo. 

§ 2.0-Substituam-se a.s palavras seguintes 
-Logo que se reunir o Congresso o Presi
dente da Republica.: no prazo de oito dias, 
lbe relatará., motivanrlo-as, as medidas de 
excepção que houverem sido tomadas, jun
tando á sua Mensagem as informações e do
cumentos que tiver colligido. 

Art. 7.0- Paragraphounico-Supprima-se. 
S. R.-Sala das sessões, 21 ele ou tubro de 

!895.- Adolpho Gordo. 
Fica a. discussão adiada pela hora . 
Passa-se á hora destina.da ao expediente. 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Do Sr. l • secretario do Senado, de 18 do 
corrente, communicando que foram mantidas 
em cessão de 17 por dous terços de votos as 
seguint.es das suas emendas : ao n . . 2-Su
premo Tribunal Milita r-reduza-se a 176:800$ 
a vet·ba de 200:000$, passando os membros 
do Supremo Tribunal Militar que tiverem o 
posto de m;~rcchal a perceber em vez de 
gra tificação do commando da exercito, do 
art . 24, cap. 5° das instrucções approvada.s 
pelo decreto n. 946 A, de 1 de novembro de 
1890, a gratificação do commando de-corpo 
do exercito d·~ que trata o mesmo artigo do 
n. 5-depuis das palavras-Gabinete de phy
sica. e cbimica. da. Escola ~ilitar da Capital 
Federal-, elimine-se todo o resto do período; 
e ao n. 15-Pra.ças de pret- supprima.-se n. 
verba de 100:000$ destinada. a. premios. - A' 
Commissão do Orça.mento. 

Do mesmo senhor, de 19 do corrente, com
municando que o Senado enviou á sancçã.o o 
projecto, emendado por esta ca.mara, tran
sferindo do dominio ao Estado de Ma tto Grosso, 
diversos proprios nacionaes situados no mes
mo Estado.- Inteirada. 

Do mesmo senhor e de igual data, commu
oicando que foi restituído devidamente sanc
cionado. um dos autographos do decreto do 
Congresso Nacional, conce"endo a.mnistia. a. 
torlas as pessoas que directa on indirecta.
mente tomtu·a.m p:~.rte nos factos occot'l'idos 
em 1 de de maio deste anno, no Estado das 
Alagóa.s, benr como aos implicados no movi
mento sedici•JSO ultimamente bavicto na Cida
de da. Boa-Vista, no Estado de Goyaz. -In
teirada. 

Do mesmo senhor e de igual data, commu
nica.ndo que foi restituído deyidamente sa.nc-
cionado, um dos autographos da resolução do 
Congresso Nacional, autorisa.nrlo o governo a. 
abrir o credito supplementar de 44:826$4.23, 
ao Ministerio da. Justiç11. e Negocios Interio
res, para. occorrer ao pagamento das despezas 
autorisad:J.S pela lei n. 198, de 18 de julho de 
1994.-lntcirada. 

Do mesmo senhor, datado de hoje, commu
nicando que o Senado adoptou e enviou â.sanc
ção a proposição desta Ca mara, a mnistiando 
a t<ldas as prssoas, directa. ou indirectamente 
envolvidos nos movimMtos J'evo\ucionarios 
occorridas no territorio <la R.euuhl.ca, até 23 
de agosto do corrente ;~Hno . ..: lnt lirada. 
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Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 1 et•.ridacle, mantidas por aquella. it·mandade, 
19 do corrente ucvolvcndc> um dos a.utogra- não conseguiu contornaJ.' o obstaculo consti
)>bo.:: da resolução do Congresso ~aciona.!, tucional que se oppunba. ó. conces~ão reque
concedendo loterias em beneficio tio Hospital rida. 
dos Lazaros e de outras ir.stituiçi)('s d·! carida- Alliviad~ pelo beneficio das loterias dos 
de, mantidlls pela Trma.ndade do S:mti~simo encargos provenientes da. manu tenção do 
Sacramento da Candelat•i:\, á qual o Presi- Hospital dos La:m·os c de otltras instituiçecJs 
dente da Rcpublica. negou :sancção pelo mo- de Clwirlculc?, a Irmandade do Sa.ntis.'limo Sa
tivos constantes da exposi<-ão abaixo. era mente:> da. Candela.ria empregarà na!! obras 

do templo não só os recursos por ell<\ desti
nados a isso. como os que destinaria Í\ ma
nu tenção d;~quellas illStituições ele cat·ido.de. MOTIVOS DO VfirO 

' E assim, embora i.ndirectamente, o Estado 
A Constituição da Ropublica instituiu a st•lroencionm·<i as obras pan~ a con('ttcsilo elo 

plena lilJordade religios:L e prohibiu ti União templo da Ccmclelm·ia , que, por mais valioso 
como ao:s estu.r\os estabelecer, ~:ubvencionar que sPja como monumento arti3tico,não perde 
ou ombai'O.Çul' algum culto ou igrPja., art. 72 pOl' isso o seu dc~stino pl'incipa.l, que é servir 
§§ 3" e 7", art. 11. § 2". ao culto de uma religillo. 

A resoluçilo do Congrosso, que concede tres Ao exposto accresée que,si o jogo da loteria. 
Iotet'ias de 1.000 :000$ cada. uma a Irmandade é um m1tl reprovado pela mor·aL o pela eco
do Santíssimo Sacramento dn. Can.Jehl'ia em nomía. politica., porque perturba o traba.lho, 
beneficio do Hospital dos Laza.ros e de outras arr-uina. as classes pobres e desvia. de em preza 
instituições de caridade rna.nl idas por aq:.:ellil- productiva uma grande massa de ca.pital, o 
Irmandade, contt·aria aquelles prec'<litos da que cumpre no poder publico, no interesse da 
Constitu içilo. Nação. é restringir esse mal até extinguil-o, 

Dado que o beneficio das lot.erias. que é o e não romental-o e incit.l·o a dosenvolver·se 
producto de nma con tribuiç~o arreca•lad<t pot•j com a conces~ão de loterias de avultado ca
meio dejogo, tosse effectiva.mente emprega- pita!, maisseductoras e por· isso mesmo mais 
elo nas instituições do caridade que a reso· perniciosas ; cumprindo assigoa.lar a circum
lu~ão meneiona.(o que uib S" poder:.\ ''erificat· sta.ncia., bastante signiftcath·a, de ser esta. a. 
por não estar a. I a·manda.tle obri~<tda. :~ prestu.- primc·ü·a conces::ão de loterias, approvnda 
ção de contas). ainúa. ~"Sim st?ri<.\ .~,b;;tmciona- pelo Cong1'e&-o da Republi.ca desde o inicio do 
da ou :mxiliada tliD<\ institv.içüo n:li!]tosa para r~gimtn constitucional. 
exercer a CMidade. Por ~stfs mo ti vm:, nego sancção á resolução 

A subtJcnrcTo officiat nilo e coucedid~ ao hos- l'.ú Cougresso que julgo inconstitucional e 
pital elos Laz!l.ros e a o urras entictadtlS de;:ig- contrru·1a. aos interesses da. Na.ção. 
nada.~ ge~e~i<:_amento pelas rxprcsSÕ\?s - o;:- Ga.pital Fede;-al. 18 de outubro do 1895.

t1·a.~ mst:tt<<çues _ri~ c_01:1rla<lc:, as qua~ ~ao Prude11te J. de Jlforaes Ba.wos.-A' imprimir 
~m repre.sentaçao_.J~rldaca. ; a cmw?~.sa.o e f\ nara. entr3.r na ordem dos tl'abalhos. 
umand(l[le, •nstatutca.o m1xta no n.nt,go regL- ~ . . . . 
men. mas hoje inteirarueute isenta de fisca- Do Copsd llo Mumcapal do D1stracto Fe· 
lisaçii.o do podor temporal. deral, c:e. Hl do corrente. representando 

A irmandade adquirirá. pm·sonalirl<•de ,juri- ~OlÜl'<\ o Imposto d~ 1:>$, por cabeça de gado 
dico. desde quo l'egistro o sea cornprornis~o. unpor~ado d? Rto t\n. Pl't\ta., pelo. a.ugmento 
na. fót'tMclll. lei n. 173. ele !Ode novembro de das dtfficu lClades que dessa med1du. resul-
1893, quo estabeleceu dlr·ei to commum para tarã.o p:>:_ra o abast;?irnento d,G carne :verde iJ. 
as a.ssociac;ões dessa ordem (art. 72 § 3·· da p::>I>nlaçao desta C1da.de.-A Comnnssào de 
Constituição.} Orçamento. 

A RcpubUca. restituiu ás associaçiles reli
giosas o direito commum. deu-lhes a l iber
dade plena. e retil'on-Lhes a protecção ofiicial . 
O estado nilo póde llwnte1· ou :wl11;enciona,· 
institutos do c·Midad<l ou uc ben<-11cencia, 
sobas auspícios de tlet<·rminada i~reja ou 
seito religiosa, S('j<t esta ca.tllolica ou aca
tbolica. 

Req11erim-ento 

De Candido .losó Góes Telles, mestl'e da. of
ficina de machinista, serralheiros do Arsenal 
de Guerra de Pernambuco. dispensado do 
servic,.'O, pedindo a. conc~s.'ío das vantagens 
<'e qu<' ora gl)1.:.1.m os mestres daquelle Estado. 
- A' mes1na. commis..~o . 

A Irmandade do Santíssimo sacramento da 
Ca.ndelaria. refjuei'OU ao Con)!r~so tl'es lote
rias de l. OOO:OOOS cada uma, em beneficw 
!la.~ ol/l'as 2)(XI'c~ a Wllctt~<iíll •lo -<cu templo . 1) 6 t·. Z~una-No principio desta ses
A mudança do destíno do beneficio para. o são, quando mandou á Mesa a. represent<l<)ãO 
Jiospitat dos LCI:;cwos e out>·as itlsi it1tiçücs de 1 que ao Congresso Federal dirigiu o Poder Le-
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~;,!~ti"o d:~. Sal! ia.: pre..-iõJ. jú. a !Q'IJI/ .. !u~:;e que 1l Es~ que~t-iojit eHii nlfecta. no C•\Dgres:;o. 
ac;100 rle dar-!>e ;>.gora. quP. ja n<J!Tit'Ou. ;·ar:~ 1\"~0l>el-a.. um:~ Com. 

O or:v:or dizia aos ~rs. •l<.>plitali•·,: r1ne, !uis"ii" Mixw. :\ l)ti<d t·epotidarn~nte" Ol"ador 
,;;im c>)mO aquelle E!'la.ôo tinb:L ú11 piica.t:J. :)e tc:n pcdi:lu o:•1·· cct'. 
?odcn· Legi~lat.ivo. não ~"ria de. adm!1·:~r qt;~ 0 SR . .JI);:J~ :\Í.\J:J.\~o-E' r. iucooo;enie:nte 
em futur? 1110.1!: ou.mcnosyroXtlliiJ ~U r·;::rnQr:?· da;; dC!trl1":1S-
;e CIICOlii,J<I.:i~Ctn a. frente d;~ adt.OHIIStt'a<;aO : . . _ . 
dons ~ove1·nadC1l'CS. (_> Su . Zyr.\ - :_\ Cl\ill lili:S~<IC• reconhece1·a 

Quautlo mais t1rrle os .iorna··~ anmmGlt..r::.m J,o.Jt' C! t•e r.tnba l'.lY.vo rtuando 1 nst:~ra para_q ne 
~uo o ~overna.do1· ú.:~ Ba.llla pret•·n,:i:.:. deix;;.!' al;,'tt_m:: col!5J. S'-' Jlzcs:e antes d:.: que o t:>cto 
OSCII Jogal' tl.1im rie I,J".Jtal'·S~. to <JI':t.d\!1'. !!3. S(! 111:5:;t·. 

me!lid:L das s:J:Ls for~~-~. empr~~ou ~:Jd?!-; o;;. A;;or:L "intl.:1. mn is ra zii.o nS-~istC\ ao orador 
me1<•~ p:wa. YCl' ~c poum, po1· l:J IR.rr:1~d10 ªe par;L p~rlil' urgcrt~:i:~ neata. m•!didn. porque 
~rceH'o.conseguu· fJU<' _u9ueHe r~:l\':tl tt:;1r0 P<lu r:üo c! po:;sil·el r; na contir~ue um ~todo como 
l!<lll'lt•:tMS~ a sua J>0S!\'itO. Pt·l'CJ ne na o •le~a- a H:thi;t r.nm do11s "o,·et·nudores cxerce:llclo as 
jwn q~e . se l\tl!.:'lllC<nt.a.~scm as rl!tr-ic·:dd:cdés me~:ua;; attt·ibuic;cigs. 
~Utl c) .~sta~o da. B:~h lt~ tem l,l'f,'l.tdo p:~.~ flS -:- > " • • t .. 1 1\J J' 
, .• lere:- r~aetw:s. Ac~ec!it:1. IJU!" consi;;o pcn- "~:o. c P.-'lCtS•~- m:lliOn. ta liJ. o rr.>-;~:~. se t :~-
~mo~ seus nd ,·er$\1r·ios. co\;tn M •ncoo .ement: ~ que pod~m J>ro~ tr 
K:lo sabe ~I' :uteanta uma \nPxactid:io ,Jizen- úe•~C! C!<t;:dode cou:;:~, . 

do quE' foi inCoJ·m:,Jo •le que M nohr·es col- _ Si pu··~c."5e ~e~· 01: v ido não comc1 membro do 
f-e'll:5- u··•ssos :u.lvers;u·ii'IS u:l. H:\hia.. por sua r;.-::·i.i•lo que l'<?pres-~nw.. mas Cllmo cid:.JJlã.o e 
rez t:tmi,:-m~e uit'i;!ii~L!Il ar1 :;o-:l!rn:.lÕ0!'.3C,•O- t!~pllt:l•lO Ctljl:l:~ •1(1 colfocar-:;eacirua •te todOS 
stlhand~ ou ;:qJintlo qu~ ··t•ctinu:lis;: e:::1 ~(-:; il'~·n:ssE·s p:~rthltwi os. não terá. du\fid;J. 
,ã.,s funcçiie:;. Isto j'r()vaqve. aon:cnos.1:e-te ~m el!litlir· :~.st::l CJ•iniãosohre estP. assumpto, 
il)nto. uns~ outros. de~~j:lS:}n\ que 1:ão S\11'- <>:·in!ão jiL c·>n lle•:td:\. !)OI'•lUt': l'roncnmente fa.l
!i;;em novos lact<:.< . que p!l<"Ji;:m p.:ior:tr :~ I :nc.lo. ai\t> i'.'\ h<: ~-omo :;e p:'l(i<} l'e,'Onhecer !e· 
;'luação tllll qu~ j(l nos acha·;am -~s vollo- ~itimo o f::.-n::do <rue runcciona wb::. l>resi
t11l:os. Jc.l.:::~e'ia. .io Bnrão rle C:lffiO!"IlCY- QU:lnl!o o pro-

E:tLl'(! l.31ltO, hoje. o:; j 'l'Jlae.-: úe;t.:. C.id!\•l:· · prio cw;:o.nisa.riot· ·lc..-::e SC:l:l.do 1\mccionou 
puMic.-un u:n t.·legratnm:t c.? e ct!l 'c ~Y• ,-C:· qu<' J c:un o ~CO!WO a nr.i;t .. :mia s~são cic 22 de abril. 
O B:•t·:".CJ úe (;tlromoalv.t. COIIIO (I R:tr·ão •'C {';l- e:n (:Uj t~tr:'e lo i O:J;.lDiõ:l.UO IW sala un go,·er· 
ll~r:v.'y, Ctlu:ltlln jalg:Lndo-l;t: o le:;iti:no snb- luad<w 1-;;te Setmdo. rt:m quatro membt·os uo 
llitt~r.c· do :;<.>,·ernadCtr. a~umit·>~tu ;; adrrlinis- i anti;;0. qt.::tndo ao todu <:Ues et-am 13. ttca.ndo 
tr:tc"l" 1 c· o··•ro" Je r··t·te 
'o·,~-· o litcfl.l nã.o 11ótlo p:tssaL' dcsp:~rcchirlo 1 "M;~ ~~·opinião u~~ • =I~tdor natur:t.hnante ser:'~ 

Ctl!l po ietc~ tt"l··raes. pcn·~ue !'<':l.lmt-me não I inoui:J«· ':.~ de :Hl~pdo.;fLO pelo nol.n-c àepnt..."'do 
i ~cs~h·ol :uiminir·~c IJUC. tml um Jl:l.iz rc;.!U· quê susteutt que o ::;enado h:~it.imo u o que 
l:lt·ml•:ltc cvnstitui•1rJ.li:,j:t rlous I!•.IW!'!t:.\do!'e:> jl':~presentft o ~Ctl p:l.rtido. accn'sccu•lo QU() 
em ex~>rcicio simult.anco. · p~.r~\ chegarem u. t•:\t·,: resultado. como ji~ de-

1\;t ololl~ pr~tlcm nii.n ~er le;!ir.imr>s. ro:\$ O lllf•ltStr·ou ela i.t•ibuna. JlJi rni:>tOt· de:::pre7.111' ta.l 
qlll: :Lit~o;nlut:Hllc•tw· ufi.o pnckm & SPrr.m l<>giti- 1 nnmnro te neto:; que o,; votos ann\lllados :;u-
1111\~ :llltl•o-:: \llll •ldfP.:' lt:\ rlo pm· fím::J .:-:;tw f hiJ•:un ;l mais tie 511.ll00. 
tXI·!'Ccmhl ~~~~~~ atLI'iltui~;•/e$ ti'•m do tc•·mo si i;;Jo é ~y~tcnw. t·ept·escnt.n.t.ivo o orador 
MII$IÍI.IlCinual. •leve dizor qun /:,zia itl&:~ •nuilo llifl'ercote 

O Ol'l\l101· nilO c cotnpHtcnte pat·a clizet· qual •leste s)·stetn:L. 
·!~; •Juu~ é !e :i i. i mo; :~ su:l opi:lir:o jú. a. t••m ~estás cond icGe-s, :tchnnolo-se dous go,·erno.
eipend ido: em tNIO c:1:::o. homem do p;trti· 'o, (lores. 1:::t.ol:J. r1uat l'I:!Pilttl.ndo-se no legitimo 
pe!o m~nos pa1·:~ c\$ seus ad versar i o~. esta O!)i-j exerdcio de suas !'u neçiies. pel'gunta: é ou 
~w. l'"d.e :;e•· ta.xoda. de su~peita. u:io urgeur.c que o:; poderes Jedcr-.1es tomem 
O q\u~ c litClOó que a COnstituir;~o õa Bo.lti:J. I pr·ovidenci;ls de m 01lo que este est.tdo ano

et<tbdeco qne o t .. sub,:titutO do ~o•·e:.-n>~dor ma.lo ce..~e rle uu1a. vez~ 
tO prcsitlcuto U(l sr~n:~.do, o segundo o pl'esi- 1 Deix:tnrlo de !J:1rte :>. $Ua bandeir:l. política. 
dtnt(: ú3. C<'l.tn<Lt'll. t\os Deputados. 0 ter·ceiro o I (I ornclor- é cidarl:lo humilde. desejoso de obe
~:t~ideote do Tr·ihunal de Appellaçües e Re- decet• ~:; :\~toriu:~des cO~$tituidas; mas como 
t\Sl.'\S. niio pode re5olver po1· St e como os C()Uego.s 

ILt duas Ca.maras ho. dous &:naclos.ma$ e3!e I t;;mbem não podem resoh·er acerCl\ c.la legiti
P~,.r Legisl:l.tivo duplicado está em Etigio. 1 miúa.cie do poder ~i. quem deve ol>edecer. vem 
IM so:uas nós. os co:t~ituci(•uaes. nE\m os 1 n tl'ibun:\ •Ja ~Jilõl"<l d~ Depu t.:M.los pectir :\0 
11011\'e,. dcp\,t.'\liOS. O~ fetlCt-:l.E':'. que ~cer. - a · puder ledc~a!qo:; 11Je tlij!a :L QUal o!OS jl'Over
lOttpeteocia. para, no momen;.o _actu;LI, dizer l r.ador~:.; cump1e q11e l:S bahiau,.:: oi"ede~o:.arn, 
qual é o verdadeíro Poder Legislativo. 1 pot·que servir :1. dou:; Senhores jà. a escriptut'(l. 
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diss~< que é impo~sivel. Nemo potestdominus 
reste sert>ire dtwbus . 

a. impressão das paixões e interesses que agi
tam a. todos os interessados possam resolver 
com justiça. e circumspecção a quem cabe o 
direito. 

Lamenta e mui toque o Dr. R.odrigues Lima 
não ti v~::;e feito o sacrificio de continuar por 
mais algum tempo até esta questão ser resol
vida por quem de direito. 

Sabem os nobres deputados do juizo que 

Não quer rememorar factos de que já. se 
occupou. Quer apenas que. quanto. antes. 
tirem os ballianos da posição affiicttva om 
que se acba.m, é preciso que lhes digam que 
não ha recm·ao Ioga! contra os excessos de 
que teem sido victima.s. Isso mes mo é um 

o ora•lor fórma. daquelle cavai beiro; já. o disse 
aqui: não o reputa um perverso. a eUe 
póde a.pplicar-se a. phrase de Ta.cito n. um dos 
por'Sona.gens da antiga. Roma-Scordia ln~ 
nocens. consolo. por que então nos recolheremos abso

lutamente ao silencio ou procuraremos os 
recursos de quem ja não encontra a.brigo e 
protecção na lei. 

Nestas condi~ões, não póde de um momento 
para outro dar-se uma séria. perturbação da 
ordArn publica. pelo a.ttrilo dos dous governa
dores~ 

A verdade é que os nobres de1mtados não 
síío os reaponsaveis mor·aes do que se faz na 
Bahia. 

O SR. EDUAitDO RAJ.ros-Mas somos perfei
tamente solid!l.rios com a ordem moral. 

O Sln.. 7.A~rt.-Ia. dizer isto mesm!J, sabe 
que os nobres deputados não s<lo responsa.
veis, mas quo pelo seu espírito pariida.rio, 
tornam- se soll l~arios com o que Já se pratica. 

O Srt. RJ>UAROO RAMOs-Não ha pa.rtido sem 
solirlariedadc politim. 

O Srt ZAt-1A.-.t\ soHdarie<lade tem tambem 
as suas regra::; e preceitos. Um partirlo polí
tico não é nma aggr0miação c.le homens diri
gidos pela rlisci plina militar em que cada um 
tem a. obri:~c;ão restricta de subscr ever os 
erros dos o,ttro~, um partido politico se fórma 
para. que, da. roun1ão dos homens competen
tes, haja a. conecção para o::; desvios indivi
rluaes; U'tl P<Utido não se or·ganisa. para be
neficio de si J>l'oprio, mas para. beneficio do 
paiz, onde tem de fazer sentir· a sua ~.iio . 

Não se fiem na fraqueza, que já a classifl
cat'll m de coba.rdia. O orador confessa, temos 
sido fracos, cobardes mesmo. o hoje cstú a.rre
pendido (le não ter a.conselharlo a forçól. cont1·a. 
a for-ça. naquelles dias tenebrosos ~m que a 
policia fe.bricava deputa.clos e orgamstwa Se
nado . 

Si t ivessemos sido esmagadas, continüa o 
orador, naquella occasião, tinha, ao menos. 
escapado a vergonha de ver o espec~culo 
que tem visto na terra. que produzm os 
Alves Branco, os Zacharias, os &naivas e 
outros homens que pa.ssaram para o mun<lc 
de além cercados de respeito de seus contem
poraneos. 

Não quer alongar-se, vae, pois, mandar á 
~esa o seu requerimento. esperando que o 
Poder Federal se lembre de quo ba uma por. 
ção de republicanos brazileiros que invoca a. 
protecção que a. Consti tuiç5.o lhe ga.ra.nte a. 
que os Bstados do Norte não devem ser con· 
sid.erados pr.wids como estão sendo, porque 
Alagôa.~. Pernambuco, Sergipe e Dahia fawm 
parte da União, e, quando adheriram á Repu
bl!ca, fizeram-no. esperando encontrar nella 
a fraternidade que préga. e a igualdade pe
rante a lei. queé uma das condições indis
pensaveis dos paizes livres. (Mt,ito bem, muito 
bem.) 

Vem á Mesn.. é lido, apoiado e posto em dis· 
cussão o seguinte 

Requerimento 

A ~olidariedwle politictt do orador nunca 
chci!OU a !;ttb~c,.ever os e r·ros do !;~u partido, 
por elle reconh~Jcidos; pelo contrario, sf:\mpre 
que se desviava do caminho que devia se
gui!', protestava. contra esses desvios e é po1· 
isso que lamenta. quo homens da ordem do 
nobre deputado, a cuja intelligencia e a cujo 
coração, como a de ou tros collegas, faz jus
tiça, não tenham podido conter nos seus li· 
mites aquelles que '}Stão rlirigindo a política 
da H<\ h ia , tolerando, pela solidariedade poli
t ica,excessos quo só podem deshonrar o Estado 
do orador . 

Requeiro que se peçam ao governo da Re· 
publica as seguint.es informações: 

O Sn.. Eot:ARl•O RAMos- A. nossa diver
genci!L esta em q uc aqui llo que o nobre depu. 
tado Cl3.$sifica d~ excessos. nús não conside
ramos como ta.l . 

O Sn. . ZAMJ\.·-~I.ls, como não póde ser 
juiz de ~i m .. smo. nem os nolwe.-; deputados 
juizl!s dvs $CUS <!Ot·rclig-ionariOl', é preciso 
que SI\ procu re 1.1111 podeJ• que sem est:u· sob 

Si teve sciencia. de que dous governadores 
acham-se sim ul taneamente em exercício no 
Estado da Bahia.; 

Que providencias tomou ou pretende t:>mar 
pa1•a. ma.ntc>r o substituto legal do gc.ver· 
;:ado!' . 

S . R.-Sala da.s ~;rs.,iitls, 21 de outubr(l de 
189-3. - C'esnr z.una. 
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O Sr. Verg·ne de .A.hreu O 
' que ~e dà no Estado da Ba.hia. nem merece o 

oome de uma anomalia. 
o governad01· legitimamente eleito pelo 

roto dírecto de seus concidadãos. fa.tigado de 
tl't'S annos e tanto r1e afa.noso se~viço, minado 

. por uma moles tia q11e nó5 to<}.os ta.stima.mos, 
: Jbi forçado (l. dei!a.r o governo pot' algum 
lempo. passou-o ao seu substituto legitimo, 

· tr.sa.odo de um licença h~ m1.1ito concedida 
;>ela A.ssembléa do F.na.do. 

A Catna1-a. deve S'.Lber dos facto~ r1uo se 
' deram no Es~a.do dn. Bl~hia po1· occn.sião da. 
1reunit\.o r'o corpo legislativo. 

algum pam ...-erificar si realmente estão dons 
governrd&es na. Rahia; o governo federal 
não tern que ·ntervir em um Estado onde a 
ordem legal o ~ompleta ! 

Termina com as palavras rlo honrado se
nador fiu u-.i n~nse: «:Ou tl Republica sel'<'l. fe
de-rativa ou não ser:i. ••• ~ 

cahiremo,; eotii.o em um r·egimen peiot· que 
O da. JllOOai'~hi~ ! 

O S1·. Aa~u"to de J:."'reit.ae 
(E.~ te di~cw·;o ttei.xa ti~ se1· pubLiettdo , tewla 
.•ido C1lt!"<:!ft•c em. Mnpo ao orado•· .) 

O corpo legisla.t.ivo que os seus ll.ntugonistas o ~r. l>rc~iden.te-~'ie3. a discussão 
dizem legitimo. reuniu-se dur<\nte algum adia•la. pela hor:J. . 
tempo :par<~ disso! ver-se mais tarde. pt·oro· 

. !!l.ndo indefinid:unente o seu :~.d\amento. 
·O partido contrario reconheceu a legitimi
Jnde des$e Sena.uo que funccionou sob a. p re
side!ll!ia do Sr. Ca maçary •. com applau110 
ecraldo Estado tem até s;e1• submettído á.s leis 
e resolu~.ões que elle vota e promu~a.. 

o !!\•·· L<!O'Vi~ild() Filgu.elra" 
(pc/.11 omlc·li<) t•eq Uel' prorogaçiio n<t hol'a. do 
expediMt.e pot• rna.is meia hora.. 

cOnsultada. a Camara. concede a proroga. 
çiio pedida. 

. O qu~ ha.. :porta.nto, ê que na. &hia. func-
, eiono11 duranle todo o período constitucional O ~ ... l?~ell!lldente~Tem a pala.,rra. 
,o Congresso que ultimamente est e\'e em ex· o Sr. Edua.rrlo Ramos. 
, ercicío, pre:;;taudo :relevantes serviço" :i. causa. 
!)Ublica.. ao passo que o outro Congt•es~so o Sr•. E <luardo RanlO!ói-di z que 

.e.:üstiu platoniC<~. e nominalmente sem ter·pu- o iUustre deputado pelo seu Estado o Sr•. 
lilic.~J\(J um só acto de autoridade. . AU'!USto de ~·reita.<>,tem um singular IJrocesso 
·E · si t: principio corrente em direito que a de combater o~ seus adnrsarios . 

))OS.~ vale o titulo. poderia affil'ro:ll-o. inde· s. 1?.-x. inlilt ra. a desconfianÇa uo animo do 
pendenta de outi"J. n.rgumeut:lç.ão. que o adversarlo. <JnYenena-lhe t\S intenr.;ões.ma.ta.
poder legislativo da Bahia e sómente o que lhe o co.racter. deprime-lhe o,; desígnios. 
esteve reunido durao te quatro mezes. nega- lhe :;ioceridade e. depois. como as ve-

r Hi~'tot'ia. os acontecimentos que se desen- lhas feiticeí~a.s depois de terem t>nYenenado 
rro11aram DO seu E;t.n.do por e~~6 tempo. de- suas víctlmas. t ripudiam com 3. embria.guez 
1 monstrando que no j11 izo dos pro:•rios adver· dcllas. 
rsarios o Pode1· Legisla.t.i"o se ach~va fuocciO·I Si fosse reverter pa.ra. S. Ex. e seu pa.r tido 
1nando legulmente no Esta.do. . esse mesmo pl'C)Ce~so, si ti~e:;se ta.mbem o rli
! Lembra que no Senado não foi ;\!loptndo o reito de ma.nej•n- a. ircmia, pel'gunta.l'ia : ondP. 
JprojP.cr.o de intervenção federal nos Estados., e,;ta a. sinceridade das a\le:;ações ctue acabaes 
!mostrando que o excesso de interven<;<1o é de fazer. onde a. -.~os~a.coherencia.ealealdarle 
!justamente n. caus..1. u:ts constanr.r.s dis~nções dos prinelpios que estaell sustentando c<>m 
;e luctas internas ms Republicas hisp3.no- tant.t. ga\hartlia e denodo~ M~ não qnet• U$.-< l' 
'americanas. ·das m .. >:mas :\rmas, porque e.-ta. rallando com 
· Si o Cougresso t:r:rta. hoje de intervir ero. a. ~inceridade de suns convicções . 
Sergipe <\ porque '' situac::ío daq uelle ~:~. O que o nol>re deputado aeaba de diztir não 
lado é devirtn. precisamente a uma. . interv~n- pa~sa. o1e uma dessas obrt~s cbinezes. dessas 
!'<iO :tnto~w ior! a.rgucia.s-delic:\dlll'. proprias pa!'a avivar no 

N:t Ba.bt:t o easo ê mui to outl'o : o gover · sentimento daquel\es que as contemplam. 
~~:~dor legi&imameoteeleito pelo povo ba.hi:\no. \ idea.es que não correspondem à realidade das 
chruuou o seu substitttto le~ ·1 e eoti'~ou-lhe cous<~S. . . 
;a (Ujmini:t~lt<;ilo p•1hlie>•. do Est.\do. por ter 1 Si quízel'm~ ser s!n~ros nesta. Republ~ca. 
·de au:::entar-se. 1 si qulzermo~ ~l' o dtrclto de ~ermos acredtta· 
I o Sr. lJtl,r;i.o ue Gcr emo:\bo, porém. como I dos. diz o orador. e nece;:sario irmo~ ~var 
!presidente que toi do Sent~.tlo P•l<;Sa.do. jut- ! nas suas origen~ primitiva_s. i~mos ·procurar . 
l;ou-se no direito de substitui\· t•\mbem- .o ria"font(~ de que derivam. os direitOs ·popula
[gaver·na•!or · e Í•17.e-.: coromunic<'>;i!es díllto ás \ res. e toem· n:1 propria vertente, ,estes direi-
lill!toJ·i~.ht.tles locaes. < . . , to!l em toda. :-;ua pureza, . . · . 
11: Come. ~e vê. o caso que sé (lá na Ba.liia ó i Quern jiLtnitÍS . poz em duvHa que em ma· 

1

msigniflwnt.e: o governo l'<!d.er<\hlào tem meio~ tcl·i:t l'l~i tor·:t l m:\is \'al·~ o \·c to. mais vale · 
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simJ>I(>t> ac:U• •it1 deput• a. ~:lul:1 na mna. .;o I L~mbrõ\ quo o lllastrc orador que o Pl'!· 
CJ :tl: :J.:< fH'ulali:ia.les i ti ~em;\.\ a>- u \!Oli·~··•.li•\::S ceüt:•t pertence ôi um piwti•iu ·:ujo or:;;io. ~em 
rnuir.as Ye%eS c •mo iu;.;u·umentü:> l'r-:-tc•Jt: par:t pr .. ti-Sto de S. Ex • quanll'• :;t: <~Pr-<!ieat.ou 0 
r·e~gnat·dar es~ p~opriu clil'eito. que nt~ ::u;l pr·qjret.o do inter,·cnç.1o do;; p·1deres f-.dera~. 
r:>~• ·ncia. i.\eYe 5el' ,<;\gl';l.'lo por t•>1lo~-'? Pois proteSta\';). •la maneiro :1 mais encr·gica e<>m 
bem. o qne s" \'C:t'il!colt n;: Rahia. f,li i-·sv. . aquclla fi~lllil soml!ria ue quem está se a.~re-

l.cmbl'll. qne nin;r:,te;:; po .. em du\·irhL. llu- cei:\nLio dn sorte rl:l ;~nt.onomia estaduaL 
I':WlC o l'leito sen:~tMhi em qu':l er:tlll c:J.n-:ii· E" o m<':slllo p:\l'tír!o :J. que S. Ex. cs-.i 
.!atos ns Sr:< .. lrn:ó Go~:.;::Lh·e., Uill t!os mais filiado. t-~r~st:J.nliO os ~cus Y:.tir•sis~imos sei·· 
f11rtc.< pnt:tico~ rl:t r.r•rt·a. pr~:<tig:o~v c:irer't! h•- vi\·O>. o ~tlU t.:\Jetttú co.ptiv:<~tte. a Sll:\ illus
~~lno rí?;!tlll~n ill• itnl••·1·iu. e o S1·. ~e~·r J•in•• Lraç;io peregrin:l. 6 ~ste rne1':rro pnL'tido que 
\'i:·ÍI·:l. pldal qne_e ·:L '!JJl:.t rsr."l.!i~r.!c:.t. •!r·fini· con~itler:wa ~.:om ti!)tu~ sornl•rias. c:omu1una 
ti'':\ do~ ll.t.l$ panir~o~. nut;;ucrn du \'idou da :\m~mça l'•;it:l :'t inte;.er·i•:adc uo. l.{epuiJli~ o 
v\rt,Ori;~. ,\ ~;;t~ . pr,1je-cto da in t.t:l'VE\ol.:iio ! 

A urn ap:ti'Cc doS:·. Fil~1teir:1:;;di7.qac-: n:~.~ :::;:io o;; petli·los tia. i'raquez:~ e do receio! 
d~it;il(os r!~ alt:t ~ígni!i(·a~lo po!i~ic:J. o~. pa.n_i· Pois bero: perdP.mos um:~. cohel'encia. lMS 
•lo~ ()Ue 11ao l_·l~ltC'am. s~:.~ p;Lrtldos <lli'SOl n- ;lO ment•$ ;ra n harno~ um:L l'Ctrata~iio. (:1lui!i 
o.lo>. fraco~ d mep~''": bem: ,.,,:lo bem. ) 

Era. pots. ne~:ss:mn que de.'lnto d·tqnP.lle •. . d" .1 • 

m~~mo a\i$t:1menr.o >c pleitea,s:e ur.inci:'lal- Nmguen_t m~.~~ pc .lll ... o :1. P<l:l:\'t'r'a. e encer· 
rn E>nt.e IJ ua.no.lo se tmlav:~. de cotnlJa.têr· d1·.!.n r,e ra.•to. a o.lt~cus~oo ao x:equ~:run~:nto tio Sr. 
na. E'~ide c!o mais J>Oderoso t.:hel~ dé5~e p:tr· Zam:~. e <:.Jta.da. a votaçao. 
ti•~o. Vão tL imprimir os ~aguintes 

Sabe :1. C;Lffi:lr:\. q na.l o 1·e~ul t:\d<• ~ 
A 't'icto;·i:L esoleuníJa., o1l'u;;cante. :1. re•ela

c;ã.n ~tem,e •las for~;a.s •lo patt.itio federa.li:õt;~ . 
Pois acre.'l it:t o oobr·e depur.ado que (!Ueln 

luctou e quem veoc<:u coou·:, -~eirilles. nu-
11-::s.~e $er Yeocido c·m ume. simples eletÍ,:ii.o 
10<':~1 1 

t>nOJECTOS 

~- 17 .\.- IS!J5 

Pn>piic -r:cwill$ ;,lodificaçrie:< 110 p ;·ojeclo 11. ií 
deste mwo. que.' o:-!rua!$1! u {orça annada d~ 
Bt·a;it 

Não se •ê r;ue isto é uma. simples mit'ílgem 
cl1incx:~. que ::e quer uE-sdo!Jra.r 1tos viho3 de,;
ll.ttemos do pai?.! 
~~~mo quandl' se tru~~e de uma. elc:ic;ã.o O -projecto n. lí deste ~nno. org:.misnn.io:\ 

fr:~.urlulent.."'.. de uma. úe~ta.>< inspirnçõl'.s cri- for;,11. arm~vJa., Joi (~ cotnmiss:io de umrinhn e 
miooss.s que clesdourtlln os pa.l'tidos. quando ,;uei'ra c est<L opinou pela. su;~. appr·o\'i\o;ã<•· 
;,:e quet' apro~·e-it.w de elemento3 enlameados Ern discussã.<) o p\'OJeCto, a C<\111:~1·a ddi
na;; praças. dos q1wes não f<t7.em p:wtH !'leito· berou ou~·il' a comrnissão de I'Onstituiçào.le
res; rua.s tt sitnplc~ ea:aada inerte. l:mati>ad:• gi~la.c:iio e justit;:~ em ra.r.ão rle htwerem si~o . 
r! o euthusiasmo tiP. c~t·r;ts l_lab \'riJ.S sonot·,~, <llf.(uns de seus ;wtigos arguidos de inconsti- ' 
qu:;nd•> se quer cnmba.t.e:· Clilll :\5 nrmns d:~. tucionaes. 
lei. nií.o ~e obn.mt\•0:\ a luct:t. X:i.o solf't•e dnvich ·()ue ó ccu:;titucion:•ln 

A :ltti &ude do Sr·. Jose :O.I:trin.::to c;n P~-r- oq.,':l.nis.'\Qtí.ü do e'Xel·ciw e 1l<t :\l'm:lc\a pelo 
na.mbuco. de.'l.nte •le uma. polil.iC<'l quo elle e Congresso Nacional. O § 18 <.lo :wt. 34 d~ 
s~us amigos c:ba.ma.m dictatorial. e um exem- Constituição e exjlrtfs.~ a c.:~>se respP.ito. 
pio disto. i·:nt\'etanto. h a entre as c:li~posi<,:ves do pro-

H:wel'i3- n.rma.s na. lei3 Havia. A Assemtléa. jeeto algumas que recl;~.m:tu\ emend:ts e 
que sejulgaYa legitimamente eleit:J. declarou outt-.1-S que niio podem ser a<lop~.adas por 
que so n.ciHW<~ ill1!lOS$ilJiH{.(l.da. de celebrar incoust1tuciooacs. 
suas scsscies. porque o '·inculo otlicial s~ h:~ v i;~. I A;:,;im. <t raeuld:t.dc CJUP. <• p~·C\jocto dã. no 
est:l.belecido entre um<J. A~~crnble<1. qnP. t·epu- a.rt. 9 ~ I :'lO go,·ct·no ie<!eral e !tOs comma.u
t.a.va íllegi t: ma e o tiú,·e;·no dG J::,;wh. dantes das l'tJgiões tnil\t.arC$. em que divide o 

AO pus;:" que esta. ;;ssembhia. se •li~~oh"ia. te1 rir.ot·io do paiz, de reunirem à. guard.\ 
mas com o prowsto de ~e J·eunir ma.i:t' t.trde. nacional nos C..'\SOS •tuc especifica. não secom
qu~ cada. q,u:~.l csper:J.va. pelo poder compe- padece com o§ 20 do ;trL. 3-1 li:J. Constituiç;io, 
teote par:t. •le:·imir aquelle pleito. o Sr. b:lrão que tl;\ pt·b·a.ti ~-:~.mente a.o Con,zr~sso Na
•le Geremoabo não tinha o direito de reappa- cioo;\l a attribui~-ão de 1iWIIilisrll' ~: uli~üar a 
recer -pa.l'a tomar_ as redea.s de um poder. Guarda Nacional. . 
que só se e:s:pliea. pela. sua. permanencia no I F:otcnde o eomrnissã.o que a. 1·ennião d3 
e:tilio. . gua.r•l<~ naciC\n:Jl rmra o SCl''·iço OO$ caso~ de 

Port:mto. fui muôar e:;;.;). di~olu\:âO c!eante / ((tJe trata. o p:'Oj(eto ;;ú póàc.: ;cr autori;;ada 
<lo eonjuncto da. filrça. -= • por decreto E::~peclal do Con;,'TOSSO ~a.ciooal, 
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Ol.;;e1-va n. eommí~são que me:.-:mo a. a.ttl'i· 
llllio:ão que o projt~cto d•i ao;; (;{lmma.ndantes t-. o:>mmissi"IO de marinha. e guerra é ·1e pa.· 
o':IHo.>giõe; milita:.-e,; <ÍC C~q; ;·egate tn 3.$ t(lr- l'COi!;' qUC 0 p~esents pl'O~tO !\. 8$. de J$9-1, 
(-L' •u·umd:ts. ~rmanP11 t.(ls e de 1-es-er'i't<, uo j ''em ~tísr:ner uma nec-c:.--siêade nacional. Ol ... 
t:J!;.l :h· <iltemc:io ll:l. orút!ru pulo!ic:~. nn te1•;·i- • ~-:u\iSando um irnJ»rt:mti~"-imo ::.e-rví~.o pu· 
1\'rÍ(' •Ja rE!:!pectiv;,, regiii1'· nilo. ~ pôri~ en-1 blic() e que deve es:ura.r em tliscussib. 
\~n~!~l· r.~ ~b-.;ohl~.o. ~nns_ dr. :_t~Cl'ol-:_io c<•m _ó §. 3 Ca.ma.ra dos Deput·idOi-. 30 de m·1.io do 1895 • 
• u ~.t._ ~ u.1 Cons;,,.,ulçao. ·~to ~-. me<l!.t'.o.e -Gc~óri..:l Satyttdo;pre.sH!anr.e.-tJ,:;dio MJi'rMt
p·qt: ·~· ~ao do g'<Wt·~'fl(~ _d <J J.'litudo c•nl ~1U<; ::~.r te~. relat1)r. _ An~owio de Siq1tci .>'H . - 'J.'Iioma:: 
~Jret':ldn. ~ Ol'dem pnlh\(',a. ·caeatav.ti. · · 

No ca.pitu!o ()Ut: S1< in~~l'l!\"1}- dids,To kr- r 
1 '!.tO.JJ::C'J.'O ~. 8S 1>1!: 189-l 

lliui~ao tc,..,·itoda~ c "''!1'1-":.s:~.~;llfJ ti~< for~" 
enru!'.la 

;·Uwi<•l c O?"!J_Wt>ist•ç·'~' d!' fi•l'í''' m·;,l«d''- me· I 
lhvr p;~,1-ece :\ c•>mm !õ'SUO conslg-O<tl' o;; rm•$- i 
n\O;. Hns do. Cnn&ti t.v :c;ão il.s •li \"('fSaS C.lpecles I 
~c (~li'!;-~ ::trrnaé:~.. i;;tu ú, :1. rlell.'.sa. da putt·ial 
u·• llxmr lul', a mah=!tençã.•' das lei;. l:C ir:te
rnr e ti :::Htsl~ntaç;'to das lnst!tuiç':ies COI'.SÜtU·I 
f,(l!Yc'.~S. ehminnn•:Q-'!e tlo art. 5", po!' muito · · · 
~~- ã. expri.~ã.o- ..: !Jara:c~:.a dlu co>tdi;;üe$ Art. 1. • O territorio ilo Bsazil, sob o ponto 
J~c.-de.n e fh"O!JI"i:SSt;. ! de vi~'l. mUit:l.r, será <\ívídidll em qu.at\'0 re-

0 en!!a:i~ rnento ,10 meoot· de 21 ~.nnc~s e ; g!oos ~i\ ir.a..re,;: c:ida. urua. de:;sa..:<. r~giüe~. eqt 
1p:.ívi· <!e l i. que o pl'oj_ecco 1lteu1t a no ~rt. 14. ! oito d i vis~s territoriM:s ; .~a.d~ d_msã.o t:l'~l· 
r.t~e-~e e:.:tcndet· merlu~nt~1 o consentimento . torJ:tl em. vmte e qnntro ~~~trt.;.tos do re!'l)l:
dos pais ou tur, .. res, ou da n.utorid:~.de com')e- 1 t·• mento, tendo (:tld\L um. deott:s tantos d•s~ 
1ent.e p:tm SUI'P•·<r o oonscrltlmemo dest~$. j t t:illti!S de te..~nseameoto qu~nw;; f<,~em os 

O 1\ O·! ~ • ·t •M 1 t'b' l'c• d . :. 

1 

dlstr1elO!S de. pa~ por elles. Ci.rn)prehen(hdos ... 
v~-- 1·~ .~1 . · .~' -~00~~p.; 1 ' 1·"~0 o ~>·~1': ~ Mt: 2." A rorc-• :.wruo.da .:ompoNo·IJa, do 

ser .~o ~~~~l.:tt o,. _qt_e ~J.'f.!ll c:onc.cmn.i.do:; :- exeecito. dn. l!Ul.rinha e da "U:l.rdo. naciorta.l. 
]:eu:; o;ft•ct• •J<Hm ';,f"mantc •leYe sm· suppt·t- ~ 0- ··d· d 5 . ., · 
midu. ji1, pC>rqt:c to::!:~ p en3 l. po~· !';U:l. n:tr.Ú.- lVI lU O· e · 
re·m ll//!iclir·•· já. por'JU!: p1·es~ntcmente nt:- O exerci10 em: 
nhDTl'!a. h;1 :~•rr.r.•Jvl:lt.:. em no..~ legisJa(:ão. l Ex.erc~to per1~a.n~nte; 

O art. 22 do prf'Jec~o -rechma a. Sl.tlis~itui- l EY.erc•to ten1tonal; 
<;iio tk~ condicional~ si :i~:ci' J l:'t ':<:t!(l.l "-e<f .<t•-r- A ll<~rinbn e•n: 
ri~·rl•ii/i.tru·- (parn o urazileiro) ::er ccnsid~- Armo.na. ; 
ndo maiol' p:lr:t todO$ os c:fieito~·, peh da. DefeS:J. maritif!la. •. 
!lpresentaç-ãt> p;l.l~l ~~'~<: se1·YiOO. por iSil\ que A guarM. nac•ooa.l ~m: 
a m:lni;(lr-se a. exi~coei a. 1!0 j)\'Ojecto. n~l1hmn G'U~T·da. nac1onal acr.l\0, ~ 
cltltiflão ECl'ia. m:üo:•, \l;l.t·•' t t..U .. s os eli'~ítos, Gu:n'(!n. na<Jionat d~ re:>er'l'a. 
~ ntt; de r1~ :tnnO~ U,e iÜ:\J.I(). que é (1tl~.UtlO .\rt. 3.0 0 ():-e(·CJto petm:tnent~ e :1 :lr
Cadn um. se desol.ori;.ra. elo sal'viço militu.r, ma~l:t teem por lun tlere.m\er :t pat~'J;), no e~-
pelo a1·t . 6·• do tneS!llO pl'ojectr.>. t eCIOi', TOàl)t~r O. ot•dem no m~~fJ Ol' (.1-S'tt&-

C ,._ , · " .. ~" . tentar "'s 3nstir,uicões coostit).lcionae5. e ta.nto 
u~p .. e por_ 11lt•mo "comntl~ . .. ..? notar que um como a. on\ra são :1s ~col::t.s <rue p1·e-

o lll\ljeCto, ;_lt$(l00Cl0 nO lJ.l't. ) Q $0bt•e ,( ()$ , ,·(L:1•0S .,..,,- e.::se fim 
vl .. 11r;ll)s (/tt.•· ~<t•n/a. , 11 •• ~ •• ;,.1.,,. , 11 • . " ... 1 • • 1 ~. parJ.m O:> CI ·'""'v. r .... , . . . 
. :·:· · ':: • ·' • 1'.~' "' · • 'f ")'"' d ".;- ArL: 4 ." O exer·cit•) territori;ll e a defesa 
~~~~~a~.· bt_'lnllw<:$ n_c:_·d~::'t':!-'<1-. t~~.t.wu> e~ ~e-~ marítima. ~9 dC$I.i. uados a o.n::s:i li:l.r o exer-

mm ,utJgo dl\ or,.,an'"'"''-'•'l' de!: lol'ç?- arrn,\ -~- c' to pe manents e 3 arnw.la se"undo :::na 
nem. e:n ontro quoJ.quor·. C0'-"11:1. a~:;.;:a emt- 1 ed r . ' e 
\lada ' ~ l' · .1 • ' ' pl'OC eOCI>l.. · · 

- uow. . ule$ t!t-a ... c-nuco.< • I .-\\'L: 5,o A !!11a1·dr• nacion<tl tem por fitn 
]~' O qu.e a, COffiffiis;;ã,o d~ ~nsl~tuiçio, ! ~giS· ~ecu.odar' O ~X:erCito Ot, defesn. ~a. integridade 

!aç:w e .tnstir.:f\ tem a. dh<lr sobre o :p:·oj~ct.o <la. p~trla c gnr:auti..'l. tias condjçües de ordem. 
H. li, e.m cumprirneuto <la delibemcâ':> da e IJl'fi'J'ressc. · · · 
O.tm~ra.. · . .· .. 

!ia.l:idas COllH111~iies.· lO de vutubro iie 18Ss. . Oór.igat,(io do $ero'i.ço 
- 1' . <l'l MeUQ~ vresi·~ente.-L.,i:. ))omln:;tuis. 
relator.- F. :i'uleilliiio . - s~uf.t.$l:t:iO de Ü.t- r Art. G.• Todo f) cidadão br:~til<?iro é . abri~ 
,,,,.cla.-Di..o 'f1ac;w. - '1'/,;;o~o;~ iô de· Bj·itl) , · I gado ao servieo nd!ita.r dê.de v. idade de 21 

C:u::~~r:t V. Vt ~ • ~4 
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a.nnos a.té :"L de 42. sem pode1· se isentar nem I Art. 10. Os bomensda reserva. do exercito 
se ti\zer substituir no cumpt•imento desse I ten·iT.Orinl e da. rlefesa. rnn.rítima.. dura me >en 
dever. I estadio nes~;l.::> classes. s:io submettidos. para 

Pa.mgraphv upico. S.'ío isentos •les~a. ohrí-1 os etreitos da disciplina. militar, à.~ pre..<cri
gaç;i,o os cidadã•.IS que lerem intcirnmente lllCÕes respeuth-3-S, e p:1ra os demais assump~ 
linproprios por incapacidade p11y~ie;L óU mo-. ás leis •lo pa.iz. 

- r~ L • · § I." Nà.t) osta.rüo sujeitos a embal-a<;os n~ 
Art. 6. '' :\ o\trig:\~,:w •!c se•·vit· nc. exet•cito escol h;~ •\e seu dumicilió o o pa.i;r, no e~ercicio 

permanente ou n:~ nrmaü<t. '-'"l'i\ •I~ s~::e a.tJI1');<. de ;;uo. in•lustl' ía ou pmtissüo e em seu estado 
sendo tres n:~. activi•~<Hle e q\1:\.T,ro na re$erva civil e politiC•'-
e começarí1 no dia I'" t!c _il\neiro •'(l <ttHW em I §:L" A n.utori~a<·iio de emizrar não lhe; 
que o cidadão tiver de completar 21 annos de dP.ve se1· recus;\dn.. ~n.l vo qt~"\ndo tiverem 
idade. sido chamadas u.o serviço. ou quando houver 

§ I . • Os t.res anno;; de :.u:ti \'Í'1:l.de ;;et·ão prenuncio de guerra. ou u ltm·a.r;.ã.o rla. ordern 
co!ltados. sem intc:rrupç-:i.o. desde o dia em publica. 
que o cidadão se a.pt-e>ent:tr ao t:<~rpu para. Art. I I. As cltamnd"-S das !'e~ervas. do 
o qual foi designado. exercito terrít~·rial e 1.h~ deteSt"\ marit.ima.. ás 

§ z.·· Durante os quatl'O ;'l.nnos u() l'eset'Ya. bnndeiras.~e !ar:i.o se~run:1o :l.$ ordens do c!tere 
os reservist:\s tl.c:\.rã.o liccn:ial1os.salYo quando do Podet· Executivo Fertern.l. 
forem chamar~os p:tra fi:: t-xercicios ;mnuaes, Paragrnpho unico. Os generaes comman
rerorços necessarios. mobíüsaçii:J do exet'Cito dantes da:; regiões podenJ.o convoc11r e;;:as 
e :~.rm:'l.ment.a da arm:l-da.. forças no ~eguintes ca.~s : 

§ 3.·· Os r&;;cl·,·istas, t!Ut":''.ntc o tempo da I " .. · - . .. . 
'l'e:Serv:l.. serão obrigado$ :'1. um exercício nu- !ft· P.'\I'a 0" exer:Jct?s .tnnt~,\es _. . 
nual, que nãv excederi~ de quatro semanas. .- - quand~ h~';lver ~ltera.<:~~~ d.~ otdcm pu-

§ 4. • Cada chamada. ao servi<:<> do exercito blrca no terrrto.lo de ~u:~. regl.lO. 
:permanente ou 1\a. armada. ser;"~ contallo por 
um exercício. Di.9>ens''$ c tUminu:r,io tlo tcmJJO de scrtiço 

Art. S.• A obrigação de ser\"ir, no exercito 
territorial c n"' defes."\ ma.ritima.. será. de se-
teannos, sendo os tres primeiros no primeiro Art. 12. São dispens:v!os do sert"íço acth·o 

em tempo de M;r. : • bando e os quatro~ ultimas no seJrontlo. e co- ~- . 
meçará no tlia. em que o cida.1lão concluir J•. os que serYirem 'ue unico arrimo ás 
suo. obrigaç;"io de serru no exet·cito perma- pessoas de ~uas familias.rlesp;·ovida.s os mc:i~ 
nento ou ntt. :wmada.. de :SullSistenciu ; · 

§ 1. o Os cidadãos pertencentes ao exercito 2·•, os que tiYerem um ou m:Lis irmãos em 
ter·ritorial ou ú. deres", m:~.ritiJU<'- sel·5.o con~i· etrectiYo serviço no éXercito pet·nHlnentc ou 
dero.dos licenciados, emquo.nio não fo1·em na. armada.; 
chamados ao serviço. 3", os que tiverem peruillv um ou r.:a.is ir-

§ 2. '' Durilon!e o tempo que esti'l'"erem no mãos em cornba.te ou em consectuencia de te
exercito terrítot·ial. ou mt defesa m~witimn.. rimentos ;'l.lli recebidos. 
poderü.o ser ch:1mados uma ou duas vezes § 1 ... As disp.er1sas c n.s disposições d~s~ 
por anno paro os respecti ,-os exercícios. o:; t.lous ultimas numero;; apj,licn.m-se a um em 
quaes durarão de •1uas a quatro $emana.:>. cadn. dous lrm;1os. . 

Art. O.·• A ob1·igar;ão de ser,·it' nn. p-uarcla § 2." A prclerencla pt~t•t\ es;;a. •l ispen>a. 
nacional começa.ri~ no di:L I de j:\nciro •1o qua.ntlo for <'1\SO disto. t.levc ser c(•ncedid:\ ao 
a.nno em que o cidarlão tiYer de complet.lr mais velho 1\os rlous irmãos. :wh·o renuncia 
21 annos de idade e termína.r:~ no dia em qne de!'>te em f;~·.-or do outro. 
com.Pietl.r 4Z, licando nn acti ''a até aos 3:3. c 1 Art. I:L Serii.o dispcns;ulos tlo ser,·iço 
f'lah em deante na. reser'l'"n.. I act,i'\"0 em tempo de paz. si n;Lo prejudi~\r o 

§ l." A guarda naciona.luii<> s<~ reunir·:i si- contingente qu.., o dbtr icto de t·ecrut:J.tnenw 
não por ordem do governo cElnt.ral. So'l.lvo no;; tí,•er de dar. 
seguintes casos. em que poderit 'e reunir 1•·. o filho unico ou o mais velho, ou ;\quelle 
por ordem do com mandante da. região: que sua. mr~.e ou seu pae escolher. que virer 

I•. quando uma. iovasã" inimiga a.meal':'l.r P.m compa.nhin. de um deites ou de ambos ; 
ou attingir o territorio nac~ónal per·teneenr.e 2". o !Hlh• <!e um in·'1J!tr·ial que se •iestine 
á região; · a su!Jstituil-\l em su:l profissão : . 

2". quando houve:- comm()(""J.o int~tina ou Sn, o que for p1·op:-ieta.1"io. a.dmin!str-J.UO! 
grave alter<~.Ç<io da or :!em puhtida.. ou ngente de algum estabelecimento impor-

§ 2. o Os exarcicios t.le iu~truet.::i.!•. qui! nii.o tanw : ; . 
exceder-ao t!e um por mcz. ser:-~() marc:uios peio l 4", o q uc for pe$cador de profissiio •I e alto 

. eommand:\ntc ,ta. divi;;;i.o d<l. m~<;m;~ ~;u:n·da .. !m:n·, cos~1. ou l'io:; M v:•gav('i:;. 
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Art. 14. Todo o joven cido.dilo, depois de 
li a.nnos de idade e antes do so~teio. poderiL 
contJ·actar um eng-.1jameuto -voluntario rle 
tres :mnos, dous ou um, sí apl'<lsentar as se
guintes condições : 
' l~. ter robustez physíca necessari~ p.tra. o 
~rviço milita.r ; 

2•, sel' portador tle um certilicauo ue bon. 
oonuuct;; passado })elo ju iz de p3.Z ou autori
iliwe equivalente do distl•icto uo :reu ultimo 
domicilio ; 

3", s.1.ber ler, escrever e contar correcta
mente. 

§ 1. ·• Aquelle que contmctar um enga,ja.
meuto voluntario de tres annos serâ. autori
sado a. escolher a arma e ·o corpo de tropas 
em que desejar servir . 
~ 2." ,\quelle que contract~•l' um engaja

mento voluntario de dous annos serti tambcm 
autorisado a escolher a arma e corpo, mas 
deverá vestir-~ à sM. custa.. . 
~ .3. • Aquelle que contract.'lr o eng<\.ia

mento voluntario por um anno set•ã autori· 
sado ú. mesma e:scol!Ja., porém, tem de vestir· 
se e manter-se á sua custa. 

Al't. 15. Os alumnos das e~ las su pe1iores 
que pertencerem aos batalhões aca,demicos 
serã.o considerados sob as bandeiras no ex
er-cício a.cüYo durante todo o tempo que pas· 
s.'l.rem nas d ita.s escolas. 

§ l-" Os que complet;;l.ram o curso rlepois de 
ir~ :>f!!lOS pas.~'1.l'ã.o v:.ra. a reset·va.. 
~ 2." Os que terminarem o cul'$0 antes ele 

tres a.nno~ continuar;'lo no ba.tal.hüo 11té com· 
plet:~r esse tempo. p<1.ssando depois para ;~ 
re~8rva. · 

§ 3." o~ que não s:ttisfize1•em os exames 
finaes dessa:; eS(.'Olas seguirão as eon<li~ôes •la 
da..-se de recrut,a.ment.o :~.· que eUe;; pét·ten
cel'em por sua hlade. 

Art. IG. Nenhum estra.ugcil·o poderá. per
tencer t10 exercito. á marinh;l ou â. guaru:\ 
nat:iona.l, salvo si tivet• vbti•lo carta. de natu-

deve entrar no exercito permanente e na. 
arma:la. 

Paragrapho unico. A ~omma tota.! de re
cr·utas set•á. repartiúa . p.ropot'Cioo~~lmcnte a 
populaçii.o nacion~.l de ~tda. estado. 

Art. 20- Todo o cidadão bra.zileiro sorú. 
c1lnmado a !<3-tisf~er os seus deveres militat'es 
no estado onde t iver <Jomici!io. na época. em 
que a.ttinglr a it1'lde requerid;~ para. o ·mt>-~mo 
servi~:o; ou naquelle para onde tra.n,.(el·ir " 
seu domicilio antes d:l. decisão nno.I sobre sua 
obrigação a.o serviço accivo. 

Par<1gra.pho unico. Os homens da. reserva, 
do Axerr.ito terrir.orial ou da. llf':te;;a. rna.ri
tima. que transferirem seu domiciUo de um 
estado para. omro. serão incluirlos nns respc
cti vas classes deste oswdo. 

Art. '21 . As dispo~içóes desta. lei. relat.ins 
i~ duro.çüo do serviço, não te1'ão vigor siniio 
em tempo de paz; pois que. em tempo de 
guern. só a~ necessidades desta :poderão ile
cidir. 

Art. 22. Todo o cirla:l~o brazileiro só po
derá s~r oonsideru.d.o maior. pu.ra todos os 
e1feítos. ~i tiver prestado seu sar~iço militar 
ou delle tiver sido dispeas.-:tdo em yirtude 
(la lei. · ···· 

Ait. 23. Fi~m re.-ogada.s totlas as dispo· 
siçücs em contrario.- Thoma:: Cava{C(t•~li . 

N. l~D - 1895 

E-m.cndas do S eru:do ao 11rojedo ela Camara dos 
Dcptltado.•, q-ue fixa a despe;a do Jlia i.<terio 
da G,:el·l·ct para n e:r.Cl·cici o de 1896. a.~ 
'}tiC:U (wam ma;rtinas 1JO~" rüm.• l e,·ço.~ rlc 
votos pelo Senar.lo, na (iirma do m·i. 39 ~ 1' 
da Constituição 

ralisa•;ii.o. · 
Art. li. Nii.o poder-ão. por 1.n·etcx.to a lgum, 

pres tar· seus serviços militl.!'es : 

Sente a C:ommissã.o !le Orcr•mento o dever ('.e 
pe<lh• il. C:\roa.-ro t\ re}:içã.o da~ seguintes emen-. · 
das ,Jo Senado ac> projecto que lixa u. despe7.a 
do r..linisterio da Guerra. pa1-a. o exercício de 
18~16. que, teado sido recmadas pela. tamara, 
foram sustentadas por dous t~rços de YOtos 
na outra casa do Congt•esso. 

Ao n. 2- Supremo Tribunal Milit.:u·- Redu-
7..a·se a. li O :800$ a ve1·ba. de ::o rHOO~. passan· 
do os membros do SU!)I'emo Tribunal Militnr 

)",OS intlividuos que forem COUUGmnados :t que tivc1•em O posto ()e 111:\J'eúb:J.[ S. perceber, 
dous a.nnos .:e IWisli.o; em -çei de gratific<tç5.o de commanüo de e.xer-

2". os q u~ forem condemnados a Jx.'"llll.< nf - cito. do art. 24, cap. ~'" da lei approvad<t pelo 
flictiva.< ou i; tJitmante~; · rleceeto n. !l4G A de l de no>embro 1le 1890. a 

3·•, os que, tendo sido comlemna,los a urna. gratificação de commando ae c.:-rpo do exer
pena. correccionai, tenham lica.do sob n vigi- cito. de que tr3.t.'l o mesmo :wtigo. 
hncia. da .policia. Sobre esta. emenda.. que fignr;wa. errada-

Art. 18: Os indiv iduos que se inutilisaJ·em m~nte no n. 1~- . ffi<\ntém a. commi:::sií.o o seu 
':o~unta.riamente. para ~e t.ot·nat·em ini~ro- ! p:i;·eceJ; :mterior. s:ilient,ando:que·tt reduc<;.ão 
Prio~ r.-.w~ o' se1•·dr:o. set·à9 ~llCO!'pol:•d?s .Pc•t•lda gratitlcaç~o dos membro~ do SupremoTl'i-:
tres n.nnos :t uma COlli]~<1.nhra de = •.ltsctplm11 .. htmaJ. ;qun t.1verem Cl posto de mArechf\1. so 

A:rt. · 19 . O go .. crno federa.! detel'uüw~rà d.éve ser !e i ta. em projecr,o sepamdo. e e~:l 
}la\•a roda an.nn o numero <le l'eCI'Ut..l.s íJllC , opiniüo ,· c aindn. fi:lrtt~lccida com o fttcto de $t:! 

= 
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ter :~.present.ado no Senado um projecto tl!ê' lei 
reznlando os venciment.o,.: e ltr-a.titica~·íes dos 
membros milit~res e togados ~do reterh.lv tri-
bun:ll. . 

Ao n. 5. - Depois das pah~1-ras - gabinetes 
de pllysica. c cltimica d;1. Escoht l\Iilitar d;l ca
pital Federal-elimine-se todo o resto do pe
ríodo . 

A commis..~1o insi~te na necessírlndc de uni
formis~r-~e os vencimentos dos instt·ucteres 
das Escolas, os qua.es exerc6m funcções pura
men&e militares. 

de 1800, a gr:lti fica~ão de comma.ndo de co~ 
do e:\:ercito de que tt-n.t;• o mesmo t\rti~o . 

A.o n. 5-lle)lOÍS das rr..~lal'l'<lS: Ga.binetts 
ele pltysica. e cbimic.~ do. ~la. Milit;\r da 
Capital Fedeml-dimine·:S<l tOdo o rC$tO do 
período. 

Ao n. 15-Prn~s de pret: Supprima~e a 
vet·b;\ de 100:000$ destinada. n. pl'emios. 
~enado Fedeml. em 28 de setembro de 1895. 

-Manoel Victol'iuo P.wcira. presidente. -
.Totio B'zrbalho Oc!t(;a C11'1:alcm'lti. .:...ro,hi»l de 
Olivuil·a CÀI1111<la. 2 · seC!'Ctall' iO. - 1 o<t1i!Íiil 
Jo.<õ l.)<tcs ,l,1 Sitt:(t Sanaentu, :servind(J tlo 3' 
secreb.rio.-.T<~aqllim. .Tosê <I~ Almcitl<t Pe;·. 
11CIIIIbt!co, servindo de 4" se.:l'etario. 

P1·ojccto a. 138 C, de 1805, cltJ.Cam.•t1'4 cUr 
Dep!Jtados, que Ji:.ca a d·e$pe;a do }l:liaisle;-fu 
dtt Gtte1·ra pat·a o etJ;C1·c:icio ác: 1896 

Si os instruct.ores dn. E..<cola. ::;uperior de 
Guerra e Escola .Milit:u· percebem úrtlcuado e 
gt•ntlficn.çiio. os da escola. Pratica. teem com
missão acíi\"'a de eogenheit·os c os do CoUegio 
Milita.r commis;iio de resídencia. o que- com 
11s demais >ant.1gen:> militares que percebem. 
os colloca.em condições $Uperiores aos outros. 
cujas attribuições niio siio de somenos impor-
tancia.. O Congresso ~acion~l decret:1.: 

De1•e rlizer ainda. que niio foi lledmido du I Ãrtiao. O Presidente da Republic:~. é auto. 
rubrica 13~ o augmento que paro.\ es\.:1. P!l..<>sOU. rlsado., a. despender no exerci cio de 1896. peio 
com a eliminação na ~~bri~ 5" de 5l;OOO$ · ?-.Iinisterio dos Negocios ua. Guerra.. a quanr.ú 
d?s ot·dena.dos & grattticaç.toes dos fuoec;ona- de 53. 190:438.~:19. 3.$Sim dis&t'ibuida.: 
l'IOS de que~ t.ra.ta.. do que t·esulta um a.u- 1 Se retar·acle Estado 
gmento muttl no Ot·ç-a..mento. • ~ _ t . . 

:\O n. 15-P:::\Ça.S n.e pre~-Supprim<"I.·S~ a. e R.e!l3:rttç-.oesannexas. 
verba de 100:000$, destinada. a premies. Redru.tda_ a \"erb3 Ol'Ç3.-

A suppress.1o desta ,·erba. nã.o -põJe ser a.c- mentar1n. actua.l em 
ceit.'\ por existirem ainda. nas fileh';l.S prnças 16: lOS$. porque em~~ 
que se engajaram de accor.:\o com :1. let c1e 1i- seaugmentas..~m li :56<!:;; 
~çiio de fot·\::15 na êpoc:.l de su:~. admiss"io no (::endo ~o peS!o".11 :800:;;. 
exercito. sendo que 110 or(·ament:) vindouro na grat1ficaç-..1.0 do otn-
devcr.i. desa.ppa1~ccr esta consi,.n:tr·ã.o. cial de gabinete c1o roi-

" '> • t 1 . :)'>:) d ~ 
Sala das commiss~.es.~l tleoutubro de ISO:>. nh ro- et, n . .;.,:)~~ • . e 1 

-Jnci? L11pc:<, presitleote.- l'a•!ht r:u;,;umie.~. ele ~ezemb10 de ), 04. e 
relator .-.·l11ffii$1Q 8.:c•:ro. - Atci11do Gtrana- ~~::; p~r .. _elevtu:~se de 
l!•rra.-Lato·o Jlilller .-Scl·;crl.c:Uo Coi'l'<;a, - -';'000 a 3;:- ,1. dia.lla. . d_9S 
Bmedicto Leite. serve!ltes da. Rep.w~IÇttO 

do Qur~.rtel-Mestre·Gene
E ntC•ttltu do Senadfi a11 1);·o_;.~c!t' da Cam~;t1'{t 

dos Deptcwdos que fi;,:c~ '' ti,;Sjl•::;a do .llini~
t~l·io da Guerm 1;ara o c:,·e;·cicifi de 1890. 
as qtc<LC:< {oram ma,ltidas pelo :~ciUulo JlOT 
rl11w terço:: de tolos 

n AO n. 2 - Supremo Tribunal ?lfili\.:lr: 
Re•J um-se a 176:800$ a. verba de :W0:800$, 
pas::an..Io os memt>ros lio Supremo Tribunal 
::\Cili !ar que tiverem o posto de m~reclml a 
pet-ceber em vez •lc ::rr-.l.•iticaç:Lo do comm:tndo 
de exercito. do a.rt. 2-t. ca.p. 5" d·t lei. appro
vada pelo decreto n. 94G u. de 1 de novembro 

("'>A emendA. ao n. 2 ê a m~sma que fisro
rav::~. por ~rrq de c ·lloca.ç;ío e ealcu lo no n. 12. 
O Senado. mantendo-a .pol· dous terco de 
votos, resolyeu QM 10ss•: corregi,io 9 engano 
na. r~dilC!;ãc:i final das emendas. · 

ral. e no material cl;t 
mesm1). repu d.i\\ii.\) l :21111::; 
e na. rio Aiudante-Gene
rnl 8:200$ por insuiTi
êiencia. do votado). Sto 
tra.osleridos para :1. ru
brica 13-Corpos Espe· 
ci:le:>-27:068.~ das van
tagens milita.res dos 
escriptural'ios e IJOr-tei
ros das refet·id:lS re:par
tic;Ves. o sec1-ef.arlo dt~ 
Repartição do Aj uda.nte
Genet·a.l e os cheles de 
s~ão desta repartic:-lo 
e do. do Quat•tel-Mestl'C· 
Geuer:>l perceber-lo as 
van t.tgens da comm is~i.o 
activ:~. de engenheiros. 
sendo as do secreto.1·io 
como chefe, pelo § 13 : 
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Da «ceOJ·do com o. pro-
pa5ia . •.. ..• ...• ..•. • •• 
l! . Supremo Tribunal 

}iiliW.t· e ll.uditores: 
~ugroontados de 10:800$ 

os venciruentos dos mi-
nistros togados ( arb. 17 
e ;)v dos decretos ns. 140 
c22.'j, de 18 de julho de 
1893 e 30 de novemtl'O 
o1e 1S04); de 3:000-S os 
vencimentos r\o ;,.u<Ut.or 
de guel.'I'R da capital 
Federal (leis ns. :26 e 
225. de 30 de dezemb1·o 
de 1891 e 30 de no"em
bro de 1394) c de 300$ a 
olioria dos se;·-qentes.pu.$· 
s;~,u·1o 20~.512.~ das eta
PilS e criados dos gene
raes .reformados · e os 
veucírnent.o:; do secré
t!trio. á. cont:l. 'hts ru
brica-s 12.'·· e 1:3'; lla. um11. 
olílferença para menos 
sobre a. verba <~ct"Jal de 
6:352.:)000. . . 

Mcm ••.••••..•...•••••• 
3. Contadorin. Geral tl.a. 

Gtterra.: 
Idem .... ........... • .. .. 

4. Dir.-edoria Geral d~ 
Ob1'as Militares: 
E.le~11dua mais4l4:000$090 

do que na verba orça· 
ment:~:ri<L actual. sendo 
·1.00:000$ pClr••<:l)ntinua
ç;1o das obras do Hospí
t;ll Centl';J.l do E:.:P..rcito 
em S. Ft',\llcíseo ::\$.vier 
e 14: 000$0DO po1• elevu.r· 
se ;1. 10:000$ a. consigmt
('<"í.iJ pal'(). Ob!'RS llO qUl\1'· 
t.úl o e Goya.% c a. :~O:OOO.S . 
I>:tra as do dê .Matto Gt'OSSO 
:i. lmm·uc~:fi.O liUUtar: 

Ete,·atta. a verb:1. ac•ual a 
mais 373:340$ (menos 
l9::IT2$ que Jl(\ proposta) 
S!.!udo : S6:6GO$pal'3o ;ui'· 
mentnçã.o dos ;J.lumoos 
1\0 Collegio Milita.t•. ll>i.O 
devendo o seu numem 
cxc~dcr de 340: 27:3: I l 2.~ 
do a.ugmento do·solclo e 
et<lp!lo do~ a.lntnnos e 
~ratas de prct ( lei 
u. 2-17 de 15 de dez;em
bl'o de 1$94); «>atem
piados ainda 57:568.$. 
em execução do decretO 
n . 1975 A, de 20 de 

:wo: 809$)00 

181:31~ 

895:2ii'$500 

a.go•lo de 189~ q,ue alte
rou o regub.l..m~ato do 
COllcgio ~lílitar e LO:OOO$ 
pal'<t a:pparelb.os dos &"a· 
binetes dG physicae clli· 
mir.a cl" Esc,• la. ~lilitar 
da C:~pitnl Fe1leral, e 
suppri ;,, idos 54:000$ dos 
onlenatl.os e gJ':uidca
cües rlos in!>t.rucwres d<J. 
E..-;cot.~ Superior de Guet·· 
ra. e Mitit.n.rcs tia Cupi
tat Federal. R.io Gl'a.nde 
do SuL ~ Cear:l., que J>li-S• 
sam !I -perc~be:- oomrnis· 
são MtiV'IL de eogenhei
rl..>s pela rubrica 13• . •• 
6. Inteodencia : 

Diminuida. a, 'l"erba. actua.l 
Em 12:07!)$ por transfe
rir-se pa1·•~ u·ubrica Ja. 
a.s van 1.agcos milit~l'e.S 
do;; offici aes ;t,.Jjun to,:;: 

De acoordo com a proposta 
i. ·:\l'seoaes : 

Augmeo.ta<.!a. a. ver,r.a a.
CtuaJ em 401 :648$365, 
sendo::2.\t5:51 f~i&'> pttra 
curr.:pr·imeut.o tlotlecloet<l 
n. 240, de 13 de dezem
bro dt~ IS94, quc.c=levou 
o~veooi mentos do;; l\lnc
cionnrios ci>is dos ll.t'5e· 
nn.es <le gucrra. e mais 
(lo quantia de 3.'5:;:;15$ 
por !':Cl'em OOUtempla
dOS 413 empregad<IS que 
fora.IQ om1t~idos na. U\• 
belln que acompanhou 
o citado dec1·eto. ;1.~lm 
di!<tl'ilm!dl"l.: nn. Capita.l 
Fedel'al-1 a.rchi l'ista da 
:5ecret.\rla .ma.is :5Q;;: lO 
m:\ndt~·iores.t.le I• ciM>e 
mais t.i:üOO.~ (000$ a cada. 
um): 5 de · 2' classe 
:M:üs 3:000$: EsbiUOS do 
Rio Grande do Sul. Ba
hia. Pl!rnawbuco, Pari~, 
Ma.tto Grosso - seis 
mand;tdores - rua i s 
3:600.~: cinco porteiros 
- mais 1 :i40iS i cinco 
n~ uõ:tntes de pocteiro 
-:- mais 1 ;740$ i cinco, 
apontadoresma.ís l;740$; · 
ciu-~o fditores mu.is 950$, 
cinco l" :p:ltt'\lcs (dia· 
l·ia 5S ) mais 3:. 49:?$ ; 
cinco 2"". <iitos ( dia.ria. 
S$~0<~ ma.is 2:5i2.%QO; 
3ô remaclores ( dia.I'ia 

509 

~ .446:18!$000 

136 :550$000 
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:?$'500) mai39:93Q$; con
signada &inda aquD.utia 
do :!4:18~dividida. para. 
as officinas de Iatoeiros 
o fun\li o1orcs o de corrc
ciros e sel!eiro.::;.. no .Ar
se!U\l de Guet·rn de 
:'-far to Grosw. e assim 
discr·itni.n.tda ': · dou s 
mestres (o r d e n a d o 
2:0 u O$. gratiflcaç-.ão 
1:000~) 6:000~; dous 
ope!"c~.rios de I' classe 
Cjornal 4~00, gr<\titic<-1.· 
~ã.o 2.~200 C<Via. Unl } 
3:960:); 1lous ditos de 2• 
classe ( .iotnlll 3;::.:734, 
gratific.'t~Ü.O I S S C 6 ) 
3:360$ ; dous ditos de 
3• cla..--se (jornal 3$067. 
gTa.tífica.ç.ão l s 5 3 3 ) 
2:760$; quatro ditos de 
-i• elas..~ ljornal 2$1)67, 
gratificaç<1o 1 $ ;) 3 :~ ) 
4:800$ ; dous aprendi
zes de 1• ch\Sse l!!'ratüi
~ão ::!.';1 1:200$; dous 
ditos de 2" clo...~e (gt'll.
tifie3\:ãO 1$500 ) 900$ ; 
qua.U'CJ ditos de 3• elas· 
se (gratificação 1~ 1 
1 ::100$; e mo.is 5:0-10$ 
p<l.r:~. -12 operat•ios de 4• 
elas~ àos <wsena.es deste 
e outros Estados, qut: 
ficar-J.o perceoendo2.S6()7 
de .ioro;\l e 1B:~3 de 
gL'atificn.t • .ão. 

E' t;~mbcm el<l'·ar1a a con
sigMçii.o « :\'la.tel·ia.l» com 
mais 90:000$ do que a 
verbn. actual (diminui
dos IOO:OflO.i 11:~ d:~ vro
fJO:St<l- seudu 50:0008 
em rno.teriu primu e 
5u: OUIJ$ em ferrame11 ta.) 
e tr·n.nslet'ida para u rn
brica. 13• a. quuntiu de 
4S:C03;; das vo.nta.gens 
militat:es dos ofiiciaes 
adjuntos. 

Os patr.jes, machi nist:Ls e 
foguist.a.:; dos ar~naes 
terão, como os de mari
nba. uma etapa de pra-
ça de pret .......... . . 
S. Depositos de o.rtigos 
bellicos. 

DeJ.uzitlos da. verba actual. 
3:350$ po1· serem trans
feridas pa.r.l a. rubriC3. 
13 as vuntagens milita-
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res dos oUiciaes encar· 
regaclos dos depositO>. 

De <l.CCOrdo com o. proposta 
(). La.bol'3.torios: 

Accrescídn :1. verba. do or
t;:lmento em vigor. em 
IS:300$,$endC\ 1$:000$ 
pa.ro. melbor dotar-se a. 
consígnaç;tO «)Iu.te~·ial» 
e 300::;: para. ;\ugmento 
de jornaes dos opera.rios 
da. olficioa. pyt·otechnica 
do ArSemll de Guerra. 
do Rio Grande do Sul 
(lei n. 240, de 13 •le 
dezembro de 189-L •.... 
10. lnspeetoria Geral de 

Serviço Saniturio: 
O augmenio de soldo e 

etapa concedi elo pelo de
creto n . 24i, de 15 de 
dezembro de 1894. trou. 
xe a. esta. verba. um ae
crescimo de 528:~ 

ltlem ............... : . . . 
li . Hospitaes e enfer

marias: 
Ele'\"ada a. verro actual em 

1 !9:lOB para. despe-t-1.> 
com o pessoal •lo Labo-
1-atorio de Microscopia 
Cllnica. e 'B<lctel'iologia. 
(lei n. 126 B, de 21 de 
novembro de I 892 - de· 
ereto n. I. 915 de 19 de 
·lezembrodc 1S91.) A' 
cont:l da JH·imeir:t con
signa~~i.o •kJ m:o teria\ 
despenda-se ate 20:000~ 
com u. montagem do l'C· 
l'erido labol'atorio. 

ldeiU . . ...•.••.••..• , ... 
12. I::Stado-mu.íot· ge· 

nera.l: 
Eleva.t:a a verba. uo OL'· 

c;amento em vigl"fr com 
mais 15$:968::;000 par:\ 
execuc.:;lo d;L léi n. 247 de 
15 de novembro de 1895. 

Idem, .................. . 
13. COrpos cspccia.es: 

Incluída. a quantia· de 
100:000$ de gra.tifica
<;ões e vantagem, qu~ 

t passaram de ou tras ru-
2.018:9'27$500 bricas pru':'. esta ..... .. 

14. COrpos a.r!"egimen· 
to.Jos: . . 
E.ltml.rla.a. Ycrba. actnal em 

!-;.201:2..~$000, sendo 
2.:3!11:289$ do augmento 
do soldo e etapa (lei 

l.C50:29S.~ 

1.016: 1iO::;DOO 

595:128.~ 

2. 306: 677$000 
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n. 2-li de 15 dezembro 
d~; 1804) c 5.820:000~ 
de 1 AOO alferes exce: 
dentes do quadro ell'e
ctivo (mellos 485:760:'; 
que :t proposta) ...... : 
!5. Pra~as de pret : 

.\.::crescida a verbtt uctua.l 
em ma:is l.:r,"-í:7l4B950 
provemente do augmen
w do so l<lo e grat.ifica.;.5.o 
do voluntnri(t (lei de 15 
de dezembrol, ioito o 
calculo pax-a. 2i.OOO pra
~as (mais. 35.5:020$ quo 
1m proposta) ....•..... 
16. Etapas: 

Redn:t.ida de lOO:OO(}.f; do. 
maiol' etap:1 dos · om
ciaes dos estados do Pa
rit, Amazonas e :\Iatto
G:rosso,em consequencia 
lla lei de I5dedezembro 
úc 180.:), e a.ugmentada. 
~stu. rubric:1. sobre o Ol'· 
çamen to vigente em 
S.ilS:OOO$ íeito o e<1.l
cu1o PM'a 22.000 pJ.·aça.s 
a l$-500 (media actua!), 
h;\ vcn1do uma difl'erençn. 
pa1•.;, ID<~.is sobre a pro· 
IJOStU, do 4.75t;:000$000 
l7. Far·uaruento: 

Elevada. a verl.J:~ uctual 
em 99:66i>$J:r3, sendo 
,!2:600$ do augmento 
aos jorua.leh•ü:> alfaiates 
concedido pela. lei de !3 
d~ dezembro de 1804 e 
57:002Sl33 par·a !lllga
mento de costuru.s fóra 
uo arsenil.l. 

De accor·do com a. pr-oposta. 
lB. Equipamento e ar

reios: 
A11gment:tcla a ve:rba so

bre a vig-ente e ~obre 
" Pl'Oposta., em mai3 
1~0:000$ por ser insuffi
C!ellte a votada ••• ••.•. 
!9. Armamento: 

&~rescida 'a. verba or
çamentaria. em mais 
30:000$ pelo a.ugmento 
mnceü ido ao pessoal· das 
o!IIcinas · t;!e espingar
d~irose coronlleiros pela 

· lei de lõ de dezembro 
,de 1894. 

Idem. •• •. : .• ••.• : ••••••••• 

13.358:506$000 

5.013:40:3$700 

I~. \Yi 8: 000:)000 

4. ·ISS :240$000 

355: 462.$000 

20. Despezas de corpo5 
e qua1•tei~: 

El~.:vaJt\ essa rub:rica. so
bre tt votada e sobre a 
proposta. a mah;300:000$ 
pn.ra. consignaçlío-l'or-
g-en;;:, ferragen.s, etc .. 
21. Companhias mili· 

tD.res: 
Elevatht a verha. actual 

para ffi<tis 217:78-i$·~00, 
sendo: lú:83;)$ do au· 
gmento tle vencimeHtos 
do pessoal adminis
trativo e r1ocente dos 
Aprendizes Artífices rlo 
:\.rsenal de Gue1·ra. da 
Capital (lei tle 13 de 
dezem~ro de 1894 j ; 
14:014$200, de maior 
soldo ás p)-a.ç(l..s !las com
p:u::hi~ls cto operarias mi
litares (lei de 15 de de
zembro); W5:7li2$ por· 
subir de I$ a l$-500 <\ 

etapa. dos mesmos e a 
dos aprendize~ortifices e 
a quantia. de 26: 512.$-SOO 
!Jl)r seren1 wn templudos 
com <tugmen to de n:nci

"'l?ientos os emJlregauos 
u·,1,s companhias milito.. 
r es do Rio Gmn.de do 
Sul, Bahia, Pernarn buco. 
F!l.t'l'.. c Jltttto . Grosso, 
o mi ctidoii n<L ta lJe!Itt q uc 
a~ompanhu. a. lei n. 240, 
àe 1:{ tle rlezemb1•0 de 
!894 -assim discrimi
ua.dos: ;) . pedagogo::;, 
mtti:; ~:!.l4CI$; 5 ajuúun-
te~, m<~is l :740$ ; 5 l)ro· 
fe>:>Ol"C:> de 1 "' lettra.~. 
mais S:240.~ ; 5 adjun· 
t,o;;, mais l :~50$ ; 5 pro
tessores de geometria., 
illii.lil l :740~; 5 me~tres 
ue gymnastica. mais 
I :S,1v.~ : 5 ditos de mu
sica, . muis I: 7408 ; 5 
guardas, mn.is l :5130$; 
:!.7 serventes ( diaria 
2.$500 ), mais 9:922$5(JG 
e . da Capital Federal 
me.5tre d.e gymnastica 
mais oOO:íiOOO •••• _ • _ •• : 

2:?.. Commi~süe,-, mili-
t:wes : · · 

De accordo com tt pro-
213: 650$000 po:lta .•..••.••...•. _ . . 

511 

l.l40 :OOQS'OOO 

730:107$950 

132:710$000 
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23. q1~es inacti vos : 
Augmenta.da a vcrb:J. 

actn:u em 22:ti06$ por 
ter de contemplar--se 
com aetapada.leiu. 247, 
de 15 de der.embro de 
1894. os officiaes da ad
ministra~ão do A~rlo de 
Jn..-alHos. · 

Idem ..... . ....... . ..... . 
24. Ajudas de custo : 

Elev:td:\ :~. Yel'b:l. actmll em 
mais 00:000$ por Ln$Uf· 
1:lciencia do credito v-o-
tado p:Lra !S95 ........ . 
25. F:lbricas: 

A ugment.nda. n v e r b '~ 
actual em m:ti$ de 
16:000:;;afim dedota!'·Se 
a. consignação - :Hate
rial-da. F•\bric.'l. de Pol
vora da. Estrella e sup
primida da pt'Oposta a 
qn:uhia. de 2U:;: li5$SOO 
da. Fabri~ de Ferro de 
S. Joiio de lpanema. ..•. 
26. Coloui3.$ milit.lres : 

Supprimídns as consigna
<.:õe:; par;l as colo o ia.~ m i
litares dos est:~.dos do 
Pa.ra.S.P:mlo.Sanl:l. Ca.
tltnri na e )!;\.tto /JrO>SO 
{98:1il$,::end<>: 4X::~J2S 
dM etapa.s p:wa. os ~u
rector·es e ajudantes d:lS 
mesmas e 49:8;)9$ das 
demnis despezas) ; 1na.::. 
augmenttlndll·SC t-l: 151.•$ 
pa 1~1. os llit·~:ctorc$ e aju
da.nt.cs: uns colimi:\'\ cou
;SCr,·adM c 1 :J3:2i2$-?00 
p:u·(l. despeza.s uo ves
sonl e ma.terial d:t co
louia na foz do I::;un.ssú 
e construc~ão da es
trada. estrategic;J. e pon
te no rio Ja.ngaila .. fica 
ele,·ada a ,-et'tk'l. actua.l 
em mn.is 179:2-'>i$500, 
(rn<mos 46:486$ que na. 
pt-opost;J.) ......•. - ..•.. 
27. Dh·crzas dcspez:l.S e 

eventu:\eS: 

ANNAES DA CAM!R:I. 

1 . :?S-. BiblioUtec:l. do exer-
ctto: 

loe :tc~ordo com :\ pl'O-
-posr.u. .•••••••••••...•• 

20. ObS<lrvatorio Astro
noruico: 

ll : 109$50.} 

I El~,·n<.Jn. a "~r·bo. n mais 
C) 111 --;). 4-., I 2:0008. SCilllO 900$ IJ:l. 
- - :<> 1 :..~ ,:.. cou~i;suaç;ão do material 

p;u-a COIIlPl':l e COilCCl'
tos de instn1mentos, 
su•t colloc:1ç:;io e cohser-

200:000~ 

138~951$300 

316:493~7ii 

Y:Lç,ão. prod uctos c h i· 
micos par:\ espcctrosco-
pi:t. obras di \"el'sas. etc •• 
e cxperienci:IS indispea
s.weis. despe7A'IS com 
tt':tbalbos ~CC'desicos e 
tr:tnsporte de matcl'ial. 
que pa.s.~ <l. 15:900$ e 
m:1.is :?.:000$ para expe
diente. gaz. d~pe7.:J.S 
rniudas. cventuaes e ex
ti'Mrdina.rias. q tte passa 
a ií:000$00() .•.•...•.••• 126:~ 

I. Fim transferida paro o Ministerio dn.ln
du~tri:t, \"i:tção e Obr;LS Publicas a 1abrica de 
ferro de S. João ele Yp<lnema. 

H. Ficam emancipadas as colonias milita."eS 
cujas consigna<:õe:; for11 m supprimidas. con
servadas ~ómcnte as si.tua.da.~ nas fronteiras. 

IH. A mêdia. adopt:l.da. ncsteor('amentopar:t 
et.'l.pa. das praças c1e pret consLituirà o ma
xi OlCJ para. base do Cll.lculo do. dos officia.es. n~ 
cooforrnillade d;\ t:Lbelln. que acompanha. a. lei 
n. 2.4.7. de _15 de dezem uro de 1894. 

IV. E' o· Governo a.utoriso.do o. reorganil:\f 
o regulomento dos ars~naes. tendo em ,-i>l3 
:lsobser,·nções que o.comp:~.nho.m as tn.lx:l!as 
que bRix:wnm com o decreto n. 2'10. de !3~e 
de?.ernbt·o de 189-t. cor1·igindo na. p<wte em 
que consigna o. contagem dos dias de tm
bal ho pa.ta forma.<;.ilo de um anuo util de 3t5 
para 30U. 

V. Ficn. o Govel'no a.utori$3-do a reorg:lllisar 
o serviço 1\e fornecimento de vhreres e for
ragens a..os •·(lrpos do exercito, rest:J.be!ecendo 
Ol' con~elhos e<:onnmicos da, regulamentO de 
1855. coro as mc>t.lificn.çües que a pra.tica ti!t! 
aconSé'lhado, deveod~ o. etapa. ser calculada 
pelo pre('O dus propostas m<~.is va.nta.jo.<as ao 
Thesonro. Por iosufficiencia dos cre

ô i tOS W)tados nc.s exer
cicios a nteriorE:S. é ele
Ya.da esta Yel'Ua em 
I 00:000$Crnenos 80:000::; 
~W-~~ prow~4J:.: :..:,;,:~---~:W.9~ 

C'\.tnür:J. dos Deputados. em 27 de agos~ 
de IS%-- A1·thw· Cc.-;a,- Rios. l" vice-pres
dente.- 7'/tom<l.:: De/fino. 1• :;ecretario.
AU!/ttsco :t'ctea;·cs 11.; L!'''l.l• 2• secretario in te: 
l'illO. p·· - .. -
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x. 221- 1895 I vist..l.:; medic:~.s úo to~os os paizcs do 
i atl\W:lo. 

Erpi;>'li"" os c-enci>neí1to.~ d:os úibf.iolhec(!.r·iq:; j Em 1884. a. e:;to:•çns Jo bihliothecario <.t.h i no 
du.< l~tcu/!l(r.dcs i/.e M11dicin•t r.tos dos -~cc7c- e'ii!icío du. Bibliotlieca, tere logar uma. expo
tm·:o" c o> do;; u,!,- ú!útiotlw:a.;·ios ao" d.os siç:."io constituída ele trabalhos medicos ex
s!!l;-sec1'1Jial·!os c incltrc os mem-ws i'tmccio- clush'amente nacionaes, dos quaes ~e LJI'ga
f!!!l"ios nas álsposiçacs do art. 29:;, cop. XIX, nisou um catalogo que mereceu os mn.ivres 
ciispo<içiics yeJ'<tc,; elo codiyo das clispo~!!:ões louYores. 
c-lmmwJs â..• -illst!l~âçCcs de en"ino stlpericw, Em ISSO fundou o « Annual'i<~ l\redic<> Bru.
~·~pendCJ?.te.< do Jiútis!e,·io !la J,~:;q(l. c ..~.Ve· zileiro ». já em ~eu nono auno de ex i:rt.eucia o 
t'OCioç Iute•·iorrJs cujos EerviçoB totlvs vs me, !i co:; bra.zikir us que 
, estudam sabem quacs sejam, e fin ii.lrncnte 
.:l CômmiSSÍI.O de Ül'<;<l.ffix\!ltO e do pa.rer.:~l' em l i::88 promptificou O C<ltOlOgO systematico 

que o Jn·qjecto u. 221. quo equipara 0 5 da. Bibliotheca. 
,·eJJc!mentos dos bibliotlle~.arios das i'a.cul- A Camara de certo lta. de recuu\lecer 
dade> ele medici.n~\ aos dos s~-c• eta.rios, e os rlo~ que e~ses sel'viç•o.s, <\biiorvendo ~. o.cti vi
su.c-hihlLothe<:u.!'ios a.os dos sub-scct·etarios, o dade e o tempo tie UIU medico, :>tio rae~qui
inciuc (•S mesmos fnncc~on~l.l'ios na.s disposi- nha.mente remunerados com a. i ffiiKWlltllCi<\ 
çiie,; dl• tu•L. 2.()5, C<l.pitnlo ~i;\. das disposições de 4:800$000. . . 
gcracs do cod.igo das clisposiçõe5 communs as I O mesmo ;a,,t(! ntis -,,.ula;•u-<s 1K-<l~ dizer 
insü~uiçvcs do ensino supêrior, seju acceitv este parecer em t·da(•ilo ao sub-bibii•.lthe,;ario, 
$h c .. rn;.;.ra, ))t.rl' consideraçõe-s de ordem gc- ~ cujos vencimento~ devem ser equip<.t'1ld·.JS aos 
m! e tamb~m de ordem pesso:tl. do sub-secret..1.rio, pois e ce1·to qu;; ,;i os .sec1·e· 

!\1\o ~ju~tq, ofl'ende real meu te os princi- tnrios são subs~ituidos <om sut~.s faltaS e in. pe(li
pio$ \le cquidtl,de a disposiç;i.o (lo n. 29.'5 do mentos,P('los sub-;,ecretaJ:ios,os bibliuthet:ario~ 
CO(!igo •hs disposições communs às institui- o são pelos sub-bil)liothectwios. 
~s d? ·ensio.o su~erior depe~dentes d~ Mi· &1.la. das s~ emlS de outubro de 1895. 
n!Stcrto da. :lusttça e. Ne~OCIOS Int~r1~r~~ _ ]r.@ Lopt:.<, pr~.>iclente. _ se1·:;eâdlo Cm·- . 
~~·~~do, ,conc~clenrlo_ cert~~ c ~etefmll!:d~ ,._J<t ( rehtor ). -:: Jlay;·ink. _ :'l t!!JU.~to 
>.tut .• l~eus ;).0:-; lentes._ prolesso~c~, la.z ú:ell_<~:s Scec;-.1 • -L!!w·o )1[,~l!,;1·.- J>cwltc G!l·tlii<H''!c.~. 
pa:·trctp<~r o secret<tr·to excltnndo o btblw
thecati!> c o sub~l>ibliotbcca.rio. Os cargos de 
bibhoth~rlo e sub-bilJliotbecario em biblio
tllecas oomo a. que tem a E:~eola de l\Ierlicin:t 
!Sào ~rgos ·tr:J.b:~lltoso.;;, que exigem'" maior 
assiduiri<tde pOl' parte dos funccionario;; e 
eompcl;enci<l. seientífic<t vasco. e bem definida. 

Pensa. uoís a Corumis5ão rlc Orçamento que 
não é justo que os vencimentos sejam inte
riores a.os nos secretaries o ftUC os sub-bibliv
thecarios ganhem rtu;tsi tartto como um am;~
nuense. 

N. :!2.1-1895 

O Congrcs~o Na.ciormlresohe: 
:\I'L 1." Ficam •"'lUlptU';.Ldos os vencimento;< 

dos hibliothec:~rios dus 1aculdades de~ mcrlicíwL 
aos tio:> sect et:~.1·io;; , e o.s tlo.• ~li b-i.libl iotlle>!;.l.t'io;; 
u.os dos :;;ub-:;ecl'etal'ios. 

At·c. 2. • Ficam induido5 os bib!iothe•.:u.rio;;; 
e sub-bi bliotliea:>rios nus di,;posiÇ!ie~ do 
a·,·r.. 205. C:Lp. ;\.IX.•lbpo~i<;ões ge1·,~es .docodigo 
1\a.i 1lL~pusi<;ves cvmmuns :is intituições (lc 
ensino superiol' clepeodenws do Ministet•io 
da Justh.:a ·~ ~egú<:ios Intetiores. 

Mt. 3." Re>l)gt'.m -se o.s dispo;;;iÇ:õc:; em con
tral'io . 

O pl'Oprio Congresso em parte j :i reco
nheceu o que acima. a ffirma. a commissii•>
porquo já !llandou 1JU.gat' ao biuliothec rio. 
tl:t F;tculdnde de Medicino. :~porcentagem dos 
armas de serviço, não t~ndo o Governo dado 
execução it lei, que er:;1. infel;zmente so1J Sa.lil. clu.s ses~\it!:> , U de outubro ele 18\15. -
fôrma de aubri~uçã.o por nfl.o estar o biblio· p,·ct,icl·i,o BoJ'ftas. - Françc; Oan;ç.l/w . 
lheeario incluído no al't . 295 (\as disposições o !!h·. p 1.e:sidente _ Ach:wcio-se 
do codigo do ensino . udeantada a. hora, d~igno pa.l'<l. a.manhf~ a 

As consi~erações de ordem pessoal a que seguinte ordem do dia. 
em começo do seu na.recer falta a. coromis~ão 

1i " 1 b' b · Voia.ç\lo dos se~·uintcs p1•oie_ctos: . re e1·ern-se ao modo por que o ;!ctua. 1 llo- - • 
thl'.c..•rio c o suiJ-bibliothecario da. l~scola de N. 222, de IS'J5. a ulorisanrlo o Podnr Es.· 
}.fc11icina. da. Ca.pitai teem cumprido o seu ecutívo a. . alH·ir 1;m crediw até . . J..200:uoo::;; 
_ue:•e1· .. ~os ser,i<,;os que teem prestar:o. supplementar ã !:ub-:·:ca--=- ~~xeré.jcl~ fu ·.d.o~...:.... 

_,'..Ssim. é qu~ o primeiro exet•ce o c:~-1·go ha pal'<t p:tg·am~nto ~~-~. qu<J.ntm 11ue {Jr 'evtda 
lo_ :1.1111%. tcllf~.o ,o.ido o org-auisa.dot· da i; i- a. Co!np:m_b.llt · ll.uao S;:.l"u;:(l.OttrJa. e . tua.ot\ 
bh •th~·!a. •] m: s'l! achava em condições den.bnn-l( P dw::u::;sao); 
do_ iO qn:'l.ado foi ell~ nomearlo. ~en·lo hoJe 60 N. 2~ 1, de 18~1~:, "!evalldo a WO:.: a; lb<:~::; · 
m1l volttrnef; e uma. collecçáo de gazetas, re- "· pemao de que goza, D. Cousta-U<.,<t ,.~opol-
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dln:~ I! e !l.llmqw·rquo. I'ÍU\';~ (\O ~Lpitão Fl;\Q·Iuc Pl'JoÇ'a. () clit•ei ~o. cle que ~1..aul ~ P!~~! 
ci:;c,, ·lc P:•uh.Almeith e Atb::qucrque (!!i~- 1lo e:.:er::it.o o arrr.:ula., de s.:t·e~ l\ recolhidas ao 
cus..<ãc.• unic:-..J; , As:VIo d•1s ln \·a.lido~: 

~- l lS. de 18~5 . ;•evcr;.etvk• e:n t:tvo1· •lc I :l• di~u.:s'io •iO j)!'l)jccto n_ 134 B, d?. 18'{. 
D. Flo;·ind:J. :,Jeu:t:tB:~w.;,ta ~-er;·~ir:.. , .,UV":;, o(O I :lU1N l'i::;l.O•IO <) ~overn.J ;, eo:m-a.cun·. CO!ll 

m:u·ech;ll ti1• c:~m).Jo G::t~~ ~~ ·· :\!~ltn.L B:t:·:-a&, •. i quer.t melh01·es va:ua~en:: ofl'et·cccr o :SI!r;i:o 
:\.]?euslu conccJ.hl:~ :1 íJ. !·::tlbi:t;t C:u·ncil·;, 1l:t 1 de tnn:t via;;e1n m:.:ns.cl ll:l. linha. tle nave.; 
1-'~·n~~·m~• )[e,l n:~ ~u·;-e~u t•Li5::u;;<;:i.., uni•::~) ;. t;il() t: :\t1·c o:< po1·~3 oio c,., . . mui\.. S. ~uiz de 

:..; . 193. tle I 89:). :ttt u;l'i>;~!!U<) '-' Podel' !::x- f t:a·:·~r·~s. ~li ~~\nda c .'\·1ttida.mtn(l, e;t,'V.lu de 
ecuLivo :~ J'ellírm;tr w es~~toi;.,s tla. i~s.;ol:t 1 ~f~tttu c'h·osscJ; 
'PuJ~·tcchnic;~ du Ri" 1le l;~nei :·v d~ :tcc•wuv I ~-· t!i~l1;.s;i, , o! o )lr\lj~ctv 11 . 90. de IR\!;;, ~i
com o j)l'ujectu ti)t'r'rlll i:-l·l" !;ela t·~soec,iv:t 1 \'irl indo n IP.r'L'Í t!\:·i•J cb Republic;L ,,:n uito 
eong-re;;açã.L• em 11 1le m:~if.· dês\e ;um0. Cúlu 1 L:irct~:nscl'ip.-:ües . ~:rl cada 11 rna. d><:S qu•~ 
as l'e$-trli:~;ões qua fndi<::t: e a !Jrme:~i' elrecti· 1 ct·aa um b.tnco pa.t-' auxiliar <\S l nclumia; 
vos, iot!epetluenr.o de C••ncm·srl, ut's . tE:l·rn.os 

1

1 agricol:t,;. p•>s~wi \ e <'onnox:~s. ~'Oni:;rmo ? 

do ;n-t. 818 dtJ de.::rc~<-' n . 11:59. Lle :.: de de- ra~imen qtlPI a<lopt·:\ : 
zembro de 1892. 0$- 1cme:; suh;titutos que :m l" üis<.:u~;;LIJ Lln pro,lcc~ n . 156:\, de 1 ~9;;, 
rcferi ·i•L esco1;L e.-.,;orcem intel'innmente o ma,· l' nutoris:rl.ndo \1 P O\I·'r J-:xecuti I'O " abril· utn 
gisteJ·io IJ:L m:ds de H; :;.oaus.sem i ute:t·t!pr~1o credito •'e G:3:!3(j3 lfl.p.·w:\ p:lgame:Ho do~ 
.:.l~ma. (Z" discus..--oo}; 'r>~l e exped ientc:- u;\ f>~<lec,':tci<~ t.l.~ Terras e 

1• pa.rw ati: ü.s 2 hor:•s, ou an~:s: Colon isa•;ii.o no cst."'ldo l!e Míu<I.S Gera e~. oo 
Discuss.'io uoic.c do J.)roje::to n. 17õ B. de anno de Iro3; 

18!>5. amt'!ldn. do Senôldo :.mtori:>tndo a. aber- Di$CU::s<i.v uniea. do p:\rece1· n 89 A, de 
tura. do credito de 3.0il0:u0(J:o; pm~ de.<:vczas 1895, opinando no ~enlif1o r.re não ser appr~ 
com a l'CS:.t~ut·~ç,;io 1:-..s to r t:\le:ro;;; I '\'ll.uo o p~jet!to n. SO, deste aono. quo sub-

2• discn-siio do pro,iccto n. ~6. õe !~5. ~•i.tue pelo que a elle :\COmpunha a tabeHa F 
a.utol·isando o Po.ier E~ecu;,i v . .) a illc;e:··d !· no I aane,.:a á. Cons.:o!i-1:tc:flo das Leis das Alran
.. sLado de Se1-gil)l) plm. a->~·c;cu·;\r o c:xeJ-cicic> de:;M e ~lt;1tS do lteucln.s F'edei>t\e$; 
ilo Pod··,l· L(•:;:isl~ LiYoà.:lS:"'! nb:&.! lc~i.::bttva, I I·' r:iscu:sã.o do projeeto n. 215 A. de 1895. 
inst:~ll~ em 7 de s::V:·!lllll·o ..:c 189~: conferindo o direito ~ :~l)!)Stnt.aíloria. o"JS 

S• ciseus.são ê.o p:'l-..;t:ct<> 11 . 101. c!:! 1~!15. fanccion~os (h losp:.-<:<ori:C Gemi de s,,w. 
aur.ol'isaudo o Podet· Exccu~in; :~ ?C\'ct' r.t-t· :i do;; Porto.<tl:~ C:l.pit;,J f'~Jeral e :tos Jas !!l
I" <:hL~~e tto excrdvJ o i.~nl' :tt~ r<>li•r:no:tdo ({:J. ~pectOri:;. \!e Sa.\lle do> Porto, uoo esta.: tos ; 
a.rm:~ lie ca\·awu·i~ C<rlo~ :1u~asr.o Cn::o~·: ;;• diSCU$..<:10 do p i'Q)e<:to o. 35. de 1SU5. :tu· 

Discu~>ii.O uoic:l. <io p•·c·.~cto :L 2:2:J.d~ lll~3. tor1snr~<io ~ J.!Q~·~orno a •·ev~r o t•e!!ul:l.m>!uU. e 
Mttorisando o Pod\:r 1-:x:·.cur.ivu ;~ <l)n::t:dl!r 1' 111'"~1'~\mroa (lc estudos t!o\.ymnusio ~ttcioual 
no olHei ai cio GOIIWnc;<•>o dt) Tll<:sout··l F c· ! rr·d:t<.:~lo pa.ra 3·• tliseu~s:lo t!u pl'ojectO n. 
dcrJ..l. ,Hl.hUr Yicit·•~ p,.~,vto, mu o.auo dt• :.:tiS A. de ll:'\l4); 
Lic(·n<;t~ com 01-den(l.dO; Di~\llS•üo unic~ do pt·o.iccto n. li2. <.l() JS'j.l, 

2• discu~::;ão do pl~\j t:cl.o n. 1~9. cle I~O:'i. -;;onccdendo u. p:·n~iio l!o lliO$ men:;aes. r<.:[Ul' 
organl:;;nldO o e~i- ado-Ju<dor :!o t:;ce;·cil:,, a çido.mrmte. ;\ Ursullua C;Lurllda •lo couwe 
ln i.endenci~\ Gt•l"J.t <1:1 (~uó!;' !':l. e di o~tl.l'as oau~:. :n:i.i e il'mil tio liLltc<:it!o cir"rgiãu na· 
pJ-ovid~nci;\s; -.;·;t l Dr .. lo:io P!n~ du Cout•:J; 

IJlscussãounica tlo p;oojccw n . ~no, du 1:-95. DíSt,U$:iÜ.O un lca. tio P"!jec:to n. 27V. d(' 1893. 
nut•,t·ifl{ul•lo o p,"l\iv;.· Ex<:..:utin · :t ..:enc•·:i<n· cto 1.1:md:~1"1n qu0 <:ontinunm :1 Sl!t' p:~~o> ~ 
Dr. Henl'i<JUL· Ant.:·ao d;~ ~f•w~: ~ .Uhuc!~oer· fl. ~r::.thilde de .\Ccio!y Lim• ,lJ·st!e 1 dej u ln~ 
qut·. :l.:Ssistcni.<: ü.c dlnica da. F';tculd:,,dt;: de rJe J892 o mont•:;1io e meio soldo t!t~ ~en i:tlle-

. Mcdichm d<\ JJa.bia., ;;ci:; rnezcs dt: liC<'n~:n.. ~om c irto filho o !I.HCL'CS Stba.lltião Càdos o.le M
o l'C!Spt:ctivo Ol'denado pa1·~ r.t·~;ar tlt: sua cloly Lins: 
s:~ttdE- ou:!c lhe convier; Discussilo uni<::~. rio p:~~erto 11. 197, rle tS9i 

2• d lscmsão do projcc~ ~~. 39 :\., dl'< 1893. relevando 'L pre.scrip<.1i0 em que incorreu 
deter:nin:mdo asc:mdiç!3es Jc r:.~C(tUisif;ã.:~ .io• 1>. :\hei:~ Jo~ephin:L F~itat Lim~ pli"J. pere 
di rei to~ d<: <:i•ladã.o br:l.r.iJeirol, e<na voto em b~r o meio soldo a. que tem d il-cit.o; 
:;epar;t.:Od(l Sr. :.Ia.1·.~ius Gos!il. Junior; Discu.;sã.o uoica do pli•J:!~:.o n. lU, de 1893. 

C<.mtinu .. c;-:,o dt" 3• <liNaS..<:ã.t• dv ~ prqic~to <:vncfoàendo a. D. Olym!Xa Ca.rolina. da Sil:t 
n. l:S3 B~. ci;\.<:Slfic:~ndu em quatro cla..;;;es as l:!ara.&<o, vin1·a <lo d~mbn.rgador Joaquim 
reparti~ÕI..>:< fe--lero.es e n :ür.:n·:n:sando <i:l v.lu- ~ J'Jtonk) th Silv::J. 8:J.r<>.ta, UUJ:~ pen$ãí) mCnsal 
cimen tosei(~!< rc..,~~ivos funcc1on:u·i<•S ; Je I 00;;:·1()\) : · 

J• UÍ:'CllSSi\0 olv }ol'Oi•-cLO n. r a·!. de 18'J3, ~· c!i,;~\lS~O dO J)l'Oj.•eto n. 21)-~. rle )~. 
tornando extensivo '"' pr-~:.'L~ d:l brignd·~ {)O· •leter;:HnMJo que os ot:licbes do exercitO It
llcial da. Cl.pital J.<'e ·lei'ill c r! o corpo _le bom· l>•rmado<: c,u 'l ue se reformarem de acco~ 
beil·os, que se iuutiliza1·em dll1'3.nte o re.mpo CCJm as rlisposiçõc.; do de<:reto o.!!.l3 A de 30 de 
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j:lneiro de ll\90, ~i ~til•ei'etn grr.;lu~dos no \C:.>st.t "~:r.e•·edo, Th•Jffi'\<~ Oelüno. Ta.·vJ.ra:l (t~ 
p;~::LO imr.adill.tO, scj<\m <:oru:i.d·~~:.vl:~, -p;1..-a L}' e:~ . • -=tlr:t'tt<u- Gtti m <tdi.e:;. S~t Peixoto. Li::1a. 
totlos o . .: eJre[t{)s, como si e'tiv11;sem e!':e.:t i- lhcm·y. Fitet.:> f>ires, o~.u~·i;,t Sal~<ad<i. :\1atta 
~am~nte pt'()vit.l•Js ua chtsss 11-e IJ U<: tiv-erem a lhcella.l'. T!Hlr.~onio tlo Ht·í•o. Carb;: de :>:o
:zra:lna(:ii.o; vaes. Hric\o l~Jlho. Ho:lamh de L!m:t. H"nt?.• 
• I·' •1isuu~~lo do Pl'<ljecto ll . 11 i , de }gg;:;, dicto Lt'\í,e, Vh•eit'o.s. L ai~ D:Jilllu<;u..::, t:u~
l!t,\nchn<lo ~ll.oc:n o I '' tenente rle tlrtHhu:.-la. two,l YerJ.S. E'laarti.• de 1\e!'!'ei.lo. Ci1~is~. i.no 
.To::<i cii.l. Vo?.i~:< c.üwa.t e (J Lt~~:)'õ nos lr.r;:x,·es qne C?u;r.. Nogt;,tim P:u·:~.ntl.;;{UiL. Anizio úe :lb:·eu, 
Jlte:; c&mpetil•c:n nt~ E'scah~ .fe p:-omot02s re- !-'r~dl-ll'ic:) Rr.r)(&S. (j<ln<;:J.fO clt:) L:t!!OS. Thom:t;-. 
p:~t\i.rldo-~>::>. a.ssim. os pn:ju:zos <1 ue -~olf.r .. lr"m C:;w;1k::.1.nr.i. l!Ll .. fi:o o!'l) Lim:\. Juií.o L:;\)e:-s, 
tl3 Qt'Omil~;iio d<l l7 •!e tnQ.~.o de ~~JO ~ Fr..1.:1cisco Hane~(,to. Ju;;e Fic'nLa.qw\, :~u;;:u.st<) 

I" discusio ru, pl'.:~ ec~o n. 02 i\. de 1895 n.tl· Severo, .J::nq ucir .• AY N~s. TcllHla.le, .Jose r·,l;t
w:-;;;and(> •) gO\'<li'OO a. ~l'J'CnC::l.l' •.lU vende1: a riri.no. /I.I'Linlf• Ort•n1d0. T<Hentino de Ca.J:va
quemrnal~ vanc:~.ge\\\; e~ff.,·,·~c-.· UY'l~t -p:t:.-te i\.os lho. ~r,.:: ~in•,l uni..,r. c.<uspat·Oru::trtNnd.C,J<:H\0 
c:un-pos Jle:·cenc~n re;; i\ Uniiif>. : ~enorninaJo~ C\!ttr::>., Lalz ok A.tell:'Mlt:. C •l'll'-"lif• 1!;~. f·on
" S:1yc:~n» no Rio Gmo.dc \to Sn!, t!cp~li.~ 1ie see;~. L,mrr.nço di~ ;':;i,. ~-[~1.1;;\l·o~ .: AtlmqHI:n·
ir.sw.!l:u!~~ urr.:\ coudel:wi~. na:-1ueilc est~olo. au~. Mlg\l<:ll Pem:1.lll b;1c-J . .Go~~~!\·es ) ·:biõl., 
uara coja fUll!Jnçâ.) poder:'~ n fl'Ol'c:\l'no de>- G<ldos .lm·gc, At"<~.ujo Gó~~. l:tocha. Co.valca!!&i, 
pende:· :~t. ;t qu:mtin. rle 400:000$000 ; Qlrmpio J~:: Cn.m\;)US. M.en.?~il Pr:u.1i. , G\!nÜ· 

I• Jiscussli.() \!.c -pvoje~to -11 . 1ett·i :\. , dr: lSIJ.-:,, nilinü fH'IIZiL Gouvéia Limt~. S:lotc.•> Pe
ne!'tnittiodo ~.os ruedicos e ph:,t,r rnacem.l·'!OS reira, August~· de 1-'reit.as. ?X~i'I":J., ;ililr,oo, 
â•:_iunto.;; do serri~o . .sanitario do excl'c:ito a t:r-..tucLlcú $o:\ré. ~.:U'tnoel Cattt~-no. t:,,\o>\;·dú 
eontribuit \)\l.t'~ n moll.'.~I>it> t\e qne r.ra.la. o ·~ e- Ramos. Aristides de Qaeiroz. Pauiu, .Giü:nu.
tl'eto n. 942 '~ - de i:! I de out.ttbL'O de 189:) ~ l'fV.:S. LeovigildC> :.;oitgueirt!S. ,Jrlsé r;;u:.ci(), Fla7 

1• oJiscnssão do pr<ij~to n. 12~. rl?. 1895. v i(.l. d·! At-:Ul_io, Se!Já.Sr.lão· L11.nilut:;oho, ! 'u::
_autorl.s-a.n.<t·) {l POO.e1· E.'l.ecntívo ;l.Cú.ilCil~er. ' l<1.-$ r1uu.to Moreira. A ntoniu de Siq nei rfl.. .;o-5i 
' oond i cõ~ que indic.i., a And.ré t~ua.<!.el\ei o:J. .11- carlo~. Sen.edell ~~ Con~~. Fra.nc;a C<~rr;.-, ' h.O, 
: gaem mais Y(l.nta,gens ofrr~rocer. priYl\ezi•:o O•rit\t· G'o:k•l' , ,\};ln..J (l GuMa.'l:l~--:--a.. _Ew.elli;:o tte 
UQr 1;)0 a.nuoo. :f1<1't'l'l. constl·u'c;,:ã,o. lJl'O e goso ·~u~i roz . ~1Lo ?cc;;nha • . J:llia Saltte>$, l~:.<l'rt}.; 
ae urnà. e!~t~<Úi;,. .;•J ferro tl c hitoll:~ de um Fl~tn~•i .J tln io~;-, :>eb:~tiilo ·.1<: L<lr.erct;~. ?oate 
metto eo~t·e a <:3.JJit<~l de ~-!a.tto Oro;so e o ,·te L~ou. Grl"~no :O.fa.rcor.de;;..P\\ulii:•) ttc'Sr:uz•.L 
r.()rlo d~ Av<>iro, <Hl outm ponto !'!lle 1nethor Juni~r, .\la.yrink. L >l.ndu!pho ú:, ~Jag:t\!Lães, 
o;!!!<ttúo:: d~::u:rmllla!'crn . n;~ ma:•geni do rl~• Lim~\ Utt:-rte. Jvii.o Lt; i7.. V;t% ue Mt~l!CJ. Gou
'ra.JJaj.·,~. !'0 fJltrú. <;:tlvll~ !.~uno>< . L~tir. \kt'>i , Fe>r t;' "" J a nque:it·::., 

:!.' •1\.;t:\t~ão do pr<~ecoo n. 139. r!o JSBE;. ~·J·;u'Jcisco \'!:'iJ;<t. La.rnou.t~ier Gor.ioi'te•!oo. Ri
~r~~nsleriu• !o il!> dllminio do estado •'o :\m;t.z(•· hei ro <le "\(m(:i\1;~. Gupertin ' :ie S!qoei;~l. Ko
uas. rl:l.S con,liç~>es que ost:lbele~. ~ f:tzen·:1r.:; 1lú~i'\'<l AIJ~cu. ?ii·•tn li:\ Prn~:>ec:l. Mthtn· 
t:tc.iona~s •.lo !tio l3r:lnco. siw::ilas nos c·.u n- T:>t:·es. Ol~gM·Íú ~!<J.de l, Pãt~\Í1.0 Cav:tlt:>.nü .• 
po; tlestc nomr: TllLqneo!e f.St<\dO . P,t!l!::> Qw:i!•m:. Dolnin.:.;ue..; de Cas~ro. Dina 

;.!• ~·:lrtto ll$:! uoms, ou :1t1 t<lS: Ra~m, , A<l<.>lllu·> \.:l-:>1·do. Bueno de .\nd r,~•lll- . 
'{)i:!.\~u~s(v• 1111ie<L do JH'Oj.,..:to n. :2~8 A. ·~ e p,u!na. &1-l!es. \'iel!~J. rh~ :>lot•.te~. l.'raJr6i~cú 

li;•.}:{, J'CV!.lr•cnolt:•. :;-('p:trtirh\mentP.. a. viu v~ t (Hicet·iv. Fur;;;~d,J . l:fc•·mentl{i l ·!o ;~r~ ~torae:-:. 
liihtts d >J !;dlccldo nta t•ech:ll ''iscunde tlb t'<:- .Ü"~~ \\O Cl\.<sWO, 0\' i r,iio Abi~t!lteS. l:ri>:tnu tl c 
\~\.11>1\. 'j')elli;:'to ~ Lte este pcrcetoit\ ; t C'<'.>llVAia .. X.wi;•\'([\) V;\ltc~. M:::.1·iu nO !\.i1lrtO;l, 
Gontitm~~o<.~O da diSCti.Sl:'::Í.O uni.:.~ .~o p:tr·ccer IJ3J·ar.Uio dn Lu h, J..;turo ~Hillcn•,Pauh R~1no,;. 

n. li·L\.. di.l 189,7. sobre as emendas d,, ~·rç:~- E'~a.l'l~i:;oo Tol~!ltinú , Ernilío.Rlulll. · For.>eca 
m~llto Ú.t~. receit(l. : Guim:wãe~, Mu.t·r.in:,~ Cos~:i. J\1ar.;<il ÉScoo:u·. 
Continua~ilo d<\ 3· disct::>Sã.o elo pm.ie~l.o Angelo Pinheiro. Pel'!ili;-a da. C6:$ttL. API-<\ri· 

n. 96. de l8'J:5, :·egulando o est.:u:l.o de ~itto. ci<> ;,1aricn~e. \f!<;urri no ~l:onteii'O. :\.Ul'elia.110 
i··· diS<:us.>áo· do prcúecto n. ::?2:'5, ;le_tl3D:5, &ttbo:>;~., P into •1.<1 .Rochõ\, 'ú.1spa.slario d.: Al

dant!o nom organ!:;a(ií.O á guo.rdu. O(>etonaL buqu~rque, Fraiict~co Alo::nca.stro c Ca~i"nú 
do Nascimento. 

!.evaotll.-~e a sessão às 5 hor:l.S· c :10 rn i- Deix"ttl. d.e conl.p(l.'!'ece.r com cans..1. part~ci· 
nur.os. ~-d~ os ,. S;•s. Coctlto Lisbi:>tJ., :Rnêus M<i.rtin:;. 

':\Ugus\0 Montl::neg-ro. Cost~ h:odrigucs. Ar-
tlml' d~ Vas~:ou~llo~:' ToiT~s Portu;cal. P~dro ~ 
Hol'gm; Helvecici )Jonte, t~l'"-1\ei~o Gurr,;eL 

· 12::0" sEs3lo t)t 22. DE ouroE:io ~~E ·1805 cm1ba Lilon, . Silva .M:Lri1. , Cbat~ti.tllri:~.:ld . 
· • · .1 ,woi!oio Tavares, ?.:Iarcionilo L. in:;, Ol<.:men-

P1·~s;,(ç-;.ci"·. ,lq :11,· • R.ua. 13 Sitva. (/rt·•~sil.li;t~!".l tino do Monte, Z, m.i. TO> ta, Yergn0 ([e Aiweu, 
Ao 1il.eio-di~ p\:01'~ ã._ c'\nm:Wa.. ;. q?~l l)i.unysio CerqJ.leir.a: R.Odl'igues Lima. :ro!en

r~pondem os srs~ · RoStt e :SI!V'a. ~~hur Jho:o. tino doi S11-ntos, Mar.'COlilio Mo,ilr.a~ PU:r~~llos 
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Montenegro, Atbayde Junior. Galt1ino Loreto, 
Lins de Vasconcelllls, Fonseca P01·tella., Silva 
Castro, Almeida Gomes, Car:valbo Mourão, 
Monteiro, de Bart·os. Chagas Lobato, João Pa
nii!o, FerTaz Junior, Alvaro Botelho, Leonel 
Filho. Ocbvia.no de Brito, Ferreira Pires, 
Vallada.res. Theotonio de Magalhães. Matta. 
Machado. Manoel Fulgencio, Simão da Cunha, 
Lindolpbo Caetano, Ga.rlos das Chagas, La
ma.l•tine, Costa M:l.Cha<io. Alfredo Ellis. FJ•acisco 
de Ba.rJ'09, Ca.semiro da Rocha, Almei•'a No
gueira. Gu~tavo Godoy, MHreira da. Silva, Pau
lino Carlos, Cincioato Brnga. Luiz Ad·Jlpho, 
Cat'".t.cciolo, Almeida Torres e Pedl'O Moacy1• ; 
e sem causa <JS Sr:;;.Pires Ferreira, Perei:·a de 
Lyra, Fern<U'ldes Lima. Octaviano Loureiro, 
Cleto Nunes. Americo de Mattos. Alberto 
Torres. BeHsarlo de Souza., Erico Coelbo, 
Agostmho Vida.l. Ernesto Brazilio. Ca.mr-olina., 
Domingos de Moraes, Costa Junior, Alberto 
SaUes e La.menha. Lins. 

Abre-se a. sessio. 
E' lida, e posta. em discussão a acta. 

O Sr. Vaz de 1\lello (sob;c a acta) 
-sr.presitlente. a Pama. .Brazlleira runba de 
ser dolorosamente ferida pela. perda irrrepa
ravel de um dos seus mais prestimosos tuhos. 
(Apoiados.) 

O &tado de Minas Get'aes, a que pertencia 
o illustloe cidadão a quem vou referir·IQe,de
plora neste momento a soa perrlt·, e, como 
todos os bons republicanos, sente o golpe pro· 
fundo que acaba ne ser desfechado pela 
inexoi>avel vontade do Ente Supremo. 

Refiro-me ao pt•eclaro senador Felicio dos 
Santos. que, como a Ql.mam e todo o paiz sa
bem, foi um dos primeiros tJ.-abalhadores da 
grande causa. do grande ideal republicano ! 
(Apoiados.) 

Ainda nos tempos do imperio,quando osgo
vel'nos daquelle tempo sabiam collocar dea.n te 
da vontade popular malhas possantes para 
illudir a livre manifestação do pensamento 
nacional, este ill:~stre cidadão pôde >ir em 
primeil-o logaJ.· em uma lista triplice apresen
tada. á. e;;colha da col'ôa, rompendo assim 
essas malhas cerradas que o pensamento in
tenso ã.s insti!ui~-õee difficilmente conseguia 
atl-avessar. 

O Dr. Felicio dos Santos, o pa.iz todo o sabe, 
era. um jurisconsulto distinctisimo. Ligou o 
seu nome a. uma obra incontestavelmente 
monumental (apoiados) - o Cod•go Civi.\, que 
recommenda não só a. sua illustro.ção, como 
os seus variado~ conhecimentos. 

Nos tempos da pro~oanda. o Dr. Felicio 
dos ~ntos. redi.!;iu na. Cidade de Diamatttina. o 
joroa.l intitulado Jcquitinlumlw, onde prestou 
relevantissi.mos serviços a. esse id.ea.l '(leio qu .• t 

se bateu sompre - o ideal republicano .•.. 
( ,tJl<,iado.(.) · 

Níí.o se trnt.1., pois, da. perda de um cidadão 
obscuro, do desa)>pal~itnento de um desses 
solrla.dos que militavam na vanguarda. 

T1·ata-~e. sim. de um general distinctoque 
se recommeuda.vo. pela bra.vnt-a, pela tena
cida.•le de suas convicções. pela firmeza de seu 
caracter. (Ap!Jiados.) · 

O Dr. Felicio dos Santos é incontestavel
men·te uma. gloria. nacivnal, uma. gloria da 
Republica.. (Apoiados.) 

o Estado de Mina.s. que teve a. gloria. de ser 
o berço desse distincto cidudão, e que no novo 
regimen, reconhecendo os seus servíços, o seu 
merecimento e o seu patriotismo incontes
tavel. deu·lhe um lo~r entre os membros do 
Senado Bru.zileiro, tributou assim uma.home
D!II;em merecida. ao seu talento e illustração. 

Como dis>e. pois. não é um3. homenagem a 
um cidadão obscuro quo o paiz tl-ibuta hoje 
nas lagrimas que derrama e nos sentimentos 
de condolenci:l. que manifesta. ; é, sim, uma 
bomena;:em a um dos m;tis distinctos bat.a
llladores da causa democratica. e republicana. 

Creio, port.anto. que ínterpreto lielmeote, 
não sú os sentimentos dll Nação brazileira. 
como do E~tado que tenho a. bonra de repre
sentAr, nesta cama1-a. e da. propria. Cama.ra. 
req UCl"ent..lo qvo se consigne na acta da ses..~ 
um voto do mais pt-ofundo peza.r pelo de· 
sappo.recimento daquelle iUustre cidadão, e 
q nc se suspendam os nossos trabalhos na 
sessã.o de hoje. 

E' esta umo. j 11sta e merecida homenagem 
que \'OLnmo!l a. t·~'Se emerito cidadão, não fa· 
zendo com isso mais do que seguir os pre
cet..leatos observados até hoje por e6ta. Ca
mara. (.lluito bc:m ; muito bem.) 

Em seguida. e npprovada a a.cta.. 
Posto ~~ votos, é tambem approvado o re

quel'imento do Sr . Va.z de Mello por un:.ni· 
miltlde. 

Vae u. impt•imir a seguinte 

lutOACÇÃO N. 82 B Dl:: 1$95 

Rcdacç4o /i.llaZ do PI'Ojecto 1~. sg .-1. do cor
rente anno, 9110 concede a pensao am1ual de 
2:4UO$ a cada uma das cinco filhas do ma· 
recluzl Floriano Pei:z:oto 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica concedida a cada uma. das 

cinco 1llbas do m:\rechal Flori&no Peixoto, a 
pensão annual de dous contos e qua.t .. ocento; 
mil róis. 

JU:t. 2. • Revogam-se as pisposições_ em con· 
tra.r1o. -

Sala das commissões, 22 de outubro ée 
1895. - J. A • .Nei,;a.- F . Lima Duarte. 



V1t0 a imprimir os seguintes ; 

l'nOJIWTOS 

N. 178- 181J5 

Recla~çtio pal'll 8• disorustlO <lo pJ•ojccto n. 178 do COI'I'ertte a1mo, que 
ta.m t• tlesptJ.~a elo iiiinisterio da llldHsh·ia, Víaçao c O(!ras Publi
~<IS, pm·c1 o ro:e1·cicio ele 1890 

Art. O Presidente da Republim à n.utorisado a d~spender, pela 
repartição do Ministerio !ln. lndustl'in, Viação e Obras Publicas : 

1 • Com os serviços fodernes designados nl\!1 se-
guintes l'Ubt•icas, a quantia de....... . . . • . . . . I 06.375:552$-593 

A s:~.bor: 
l . Secret:~.riu. de r.stado. - C1mo na pt•oposta ..... . 
2. Auxllios ó. agricullut•n. - Suppl'imida a con· 

signaçü.o pa.i·a. a fazenda da Boa Vistt\ ; con· 
verttda em 814$!154 ao cambio de 27 a. contt•i
buiçiio l>aro as despczas do « Bureau Intet•na· 
tíonal pour h\ Protection de la Pl'opríétó 
luclustl'iu.le de De1'no » ; n.ugute11tadu. de 
20:000$ pa.l'a pui.Jlicaçõel:! que intet'essem <li
recta.mente ft. la vourt~. e indlllltl•ias nu.cionaos ; 
de 20:000$ ptu•a.auxilio â.ataclomia de couunor· 
cio de Juiz de Fó1•u. ; de 20:000$ ao inslituto 
bahitmo de agl·icnltul'tl.; e de 12:00U$il. colonía. 
agl'icola Brasiana, no estado do Goynz ....... . 

3. Subvenção iu1 companhias de ruwcgaçií.o o. vapol'. 
Distribuída o. consigmtção do 110:000$ destinada. 
ao serviço .de rebo<tUe nas bll.l'I'O.S de ltn.pemil•lm 
e Deneveute, no estado do l!:.;tJ!l•ito Su.nto, em 
partes lguaes para cada. bana. Elevada <le 
15:000$ a subvenção p~tl'O. o SOI'viço de roboctuo 
nas bal'!'as ele lta.jahy c Laguna, no estauo de 
Sallta Catba.rina., assim distribuída a consigna· 
ção total 20:000$ pal\l a btu·ro. dll IW.ja.hy e 
25:000.~ para. a. da Lo.gun '· Elevada a. 27:000$ 
a consignação para a navegação intel'na no es-

376:510$001 

4a5:354$0oo 

tC>do c.lo Matto GrO!l$0, sendo 15:000$ paro. a 
subvonc;iio á navegação entre os portos de Co· 
rumbá a a. Luiz de CaceJ•es .............. .. 

4. Agencio. Central de Jmmigração - Suppri
midos no possoa.l maritimo da hosped•1ria. da 
ilha. das Flores tres ca.rvo:liros e tres cozi
nheiros; elevados resp~ctiva.monte a 9:000$, 
7:800.~, 5:·100$ e 8:460$ os vencimentos dos ~e•·
trõas, macbinistas, foguistas e marinheiros das 
tres lanchas ; augmonta•la a. consignação -
Se1•viços Diversos - com 50:000.~ p .. ra a c •lo· 
nisação nacional de 1\latto Grosso; 200:000$ 
como auxilio a cada um dos estados do P1waná., 
Santa Clltluu•ina e Uio Grande uo :::ui, para u. 
colonisaQt'to européa; 1.200:000.~. como auxilio 
pttra a coloniso.ção européa uos esta•los do 
nol'te, sendo metado para pas~agens do immi
grantes contractados peios rofe1·idos estados e 
~etade P.'\~11. a. t'undaQão e manutenção dos nu· 
c1eos cul•.•macs ..•...... . ..... : ..••.......... 

5. C01•reios - Suppl'imillo.> na a•lministL'a~ito 
do Oistricto l<'ede•·al o esta.•lo do Rio de J;Lneiro 
50 collectores e 22 carimbatlorel; á proporção 
quo vnga.t•em e olevuda a fi$ a .diaria dos ser
ventes dessa adrniui~:ttw;ão; e da Dircctot•i:J. 
Geral ; suppt•imido.; seis carimbadores na admi· 
nistração <lo csbllo de S. Paulo, e elevado. a •1:': 
a.· di;wia dos ser,rcntes dess:\ ·administ•·açiio ·; 
reduzido a oito, ú. proporção que vagarem, os 
ca.t•leiros do. ndminlstraçã.o ue 'Aiagô,ts ; u.u· 
gmentDdo. de ll :680.~, pa1•a gratillcn.·.ões do 
mo.ximo <lo 40''/o aos cmpt·egarlos do C01'1'eio elo 
Ama~onn.<~ ; augmontn.·la. de 50:000$ a VAl'ba 
- Vantagens espPcitte:~ a empr•egados- ; dimi
nuida do 100:000$ a verba.- Conducção do 
malas - ; clevad;\ a !30:);000$ a rlcstinattn a 
objectos do e~pediente e utensílios ; u.ugmen
tada. de 30:000$ pa.m a compra de uma. lnncha 
a vapot• para o serviço marítimo dt~ repar
tiçao do correio da 13ahio. e do 10:000$ pa.m.o 
custeio e pessoa.! da mesma. lancha. .......... . 

6 . Telegt•aphos - Rerlur.ido de cinco o numero de 
feitores, supprlmido um logar de amanuonse 

3.009:500$000 

3.352:006$000 

9. 434:807$000 



' • 

no cscriptorio central ; supprimidos 15 estn.
lot.ns de 1• classe nas sub-contadorias; nuçmen
tndo. de 100:000.$ po.m n. t•ed,, telephontca. mL 
Cap\Lnl Frdernl i de 15:000.~· para. a conclusão 
da Unha telcgraphica do Cuya.btí IL Cornmbtí; do 
152:222$222ao cambio do 27 d. pat•a a suhvenr.iio 
nll tórmo. do respectivo cont1•act.o, ao<-.n.bo sub· 
fluvíl\1 entre Belem e Manó.os; de 31 :O.JO~ pn1•n. 
augmonto do numero de oporarios nn. officinn, 
sendo dous de 1•, dous do 2'. clou,; do 3•, quatro 
do 4• o qun.tt·o o.prondizes. Elova.•lan.o'>nsignn· 
çã.o-Eslnbelecimenlo tio novos linhas, etc. -o. 
700:000§ para, em ordem •lo preforenoio., mui· 
tlplicnçao dn'l linht\11 go••ne!l, continun~iío das 
llnhos em construcçií.o o lnicinçilo de novns 
litthus, observado o nl't. 11 de regulamento c 
oompt·ohcndltlns as linllo.s de- .tnl\Chndo Por
folia a C-a.rinhanl!a i Ooyaz o. Pyrenopolis ; 
Angustura a Leopoldinae Porto Novo do cunhn.; 
Campina Grande a.Cabacciras, S, Joií.•, BatAlhão 
e Patos; Blumeoau o. Lages, S. Joaquim e Cam· 
po.s Novos por Coritybnnos; Ca.xias a Carolina.; 
Fortnlozo. a Exú ; Sobro.! a Acara.lni ; Queluz n. 
Entre-llios ; Mat•iannn o. Ponte Nova. ; São 
Eduardo e S. José do Cnlçado por Bom Jesus ; 
Santo. Leopoluino. n. Affonso Chw·lio; Ba.wo.s n. 
Brejo; Amarante a. Loopoldino. por Ooit'M, 
Picos, Jaicó c Ouricury ; Joa.zeh•o a Januo.rla, 
CÇ~nchos a Ypirangn. e Assl'lo. Co.icó .........•.. 

7. F~brica do ferro S. João do lpanemo.: 
Pessool 

Admtnls t r a-
ção . • ....... 
Oporo.rllls di· 
versos ..... . 

Apren,lizcs ••. 

Motorlnl 

2.100 toneln.· 
<lns de car-
vão ....... . 

70: l4Q~OOO 
6:00lll;:OOO 

35:i00$000 

!00:360$000 

0.691:98?$'222 

Remonto. o 
fct'I'Ugem tios 
:minw.C$, e 
outros 1\l'ti· 
gos: ........ 

I m p o J'tancla. 
neco sso.r i o. 
para. flS des· 
p~zns de no
VI~ COUfllt'UC• 
çiio ....... . 

Iucm • i•loru 
pnra. n. com
fll'n. do nlg!J· 
mo.s mnoht-
nns ...•...•. 

5:000$000 

36 . 115$i00 

28:000$000 

8. Onrantla.s do juros ús estt•adas 
elo ftn•r•o-Augmont:~do. o. con· 
signação ~··a o. lnspcotoria 
Oes•al •lns E,;tt'IUII\s do Ferro 
com 40:000$ pn.rn. fmprossün 
do mn.ppa. llo Dt•nzil ......... . 

9. EsLra.!n de Ferro uo Sobr•.tl
Como na. pt•oposta. • • .•. ...•.• 

lO. Estt•ndu. de Forro de Batu1·itó 
-Consignado$ 20 <-.ontos p!U'O. 
o material das eslnções; redu
zido o. ~20 cont.os o mn.terial 
lla locomoção; clevudn, 110. 4• 
divisão, de 300 n. .(OO contos e. 
o>nslgnoçiio pa.t•n. tro.bnlhos 
prepor.1torios, etc .• e cdiflcios, 
o. 200 contos paro. mntcrlnl !'O· 
dante, etc. , •lo 20 contos l)lll'a 
ovontul\es, e consignados 400 
contos pnt•a pngnmcnt.o do mn.
tot•lal j;\. encommendodo . .. . • 

11. Eslrndo. de Fet'l'O S .tl do Pol'· 
no.mbuco -Elevado. nn. 3" di
visíi.O de 200 a 400 contos para 
n preparo.ção do loito o obras 

lv4:815'SHOO 205:175$800 

J.t. 779:021:)135 

2i9:1-J~OO 

2.<366:028$i32 
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de arto no. I• secção e sup~ri· 
mld$:n destinada. á 3• secçno. 2.251 :503;950 

12. ESkncto. de Ferro Central de 
Pernambuco - 3• divisão: 
a.ug1;nen!-a<ln de 50 contos a 
cons1gns~ão para-obras novas 
na linha-consignado:; 50 con· 
toa p:\l'a casas do operarios, 
em Jaboatão,. na I• secção: 
augm11ntadn. de 30 contos. na 
z• secaã.o, p:l.ra-revcstimenl.o 
de tuncis ; elevada na 4 • ~ecção 
de !Oú u,mtos a consignac;<1o 
paro.. em pt citada e su pprilnida. 
a itestiuadn. a-estudos c pl·o
jectos de Alagoa tle Bl\.ixo a 
Villa ueua. ... .. ... .. ....... 4.315:0o2.S628 

13. Estrada de Ferro Central da 
Parahyba-Elevada. a 400con
tos o. consignação para a em
preitado. do ramal do l\-Iolungu 
o. Campina. Grande, o. 250 con
tos pfo.t•a a empreitada do l'a .. 
ma.l de Guarabi ra a Novo. Cruz 
c suppt•imidns as consignações 
do ra.mn.l do bat.'tlhiio........ I .223:200$000 

14. Estl'alla.de Ferro Paulo '\lfonso 
-Como na proposta......... 2õ4: 170$~15 

15. Estradn. de llcrro da Bahia ao 
s. Fl'n.ncisco - Como .na. pl'O· 
posto............... . ........ 3.106: 183$081 

16 . .Estrada de Ferro central do 
Brazil- Como na proposto.... 30.431: 174$715 

17. Prolongamento da. Estrada de 
Ferro Central do Brazil-(ín-
clu ido o ramal de Ouro Preto 
a Marianna.). Como na pro
posta............. . ........... 3.2.00:000$000 

18. Estrado. de Fer ro de Porto 
Alegre a Uruguo.ya.no.: 
1• Divisão (atlministraçiío cen· 

t rai) como na propoH.a.. 

2• Dlvisüo (t.rn.fego, pe:-~SOOl o 
m~f.<:l'!nl) como na proposto.. 

3• DIVIsao ( locomoção ) como 
na p1•opost.a. 

' 4' Divis1ío (via-permanente): 
f t!sr.ll:l ..... . ..... . ........ . 
Ia cr1al. ................. .. 

Bncommendns de material, 
trareg<> e locomoção •. . • ...• 

5• Divisão (constt•ucçã.o): 
Prolongamento de Taquary n. 

Por lo Alegre .. : .. ....... .. 

19. Estra(lo. de Fel'l'O de Santo. 
Anna. do Livt•o.mento. (Anne
xada. o..o Pt•olongnrn<mto da Es· 
trada. ele l~orro de Pot•Lo Alo· 
gre á Uruguayana). 

20 . Prolongamento •In. F.strodo. de 
Ferro de Por to Alegre a. Uruw 
guaynn:.~.- AcC!·esccntc·SO: 
Rnmaes de Sant' Anna do Li· 

,.,.:,monto: 
Possoo.l .••.•.. . ...•.•••..... 
Mo.tot•ia.l- como na. proposta. 
Evontuao;-como na }>!'Oposta 

21. Obras Publicas da Capital Fe· 
dera I - J~lev:da a verba da. de-
monstraçii.o n. 3 a. 15'!:840.$ JXl.l'a 
concessão de gl':l.tiOca.ção li c 30$ 
aos gmwdas do ab;~stecimento de 
o.gua.. ·Substitui·'a. na demonstl't\· 
ção n. 6 a denominaçií.o- Obrn.s 
novas para supJ>l'irmmto do agua 
á Capital l<'edem.l - pela de -
AcquisiQão e canalisação de no
vos mananciaes, o el~vada n. re
spectiva consigna<;<'iodo·IOO:OOO~. 
Diminuída de 50:000$ a dest1-

534:448$920 
444:450$~47 

450: OOO.jOOO 

356:387$000 

137 :OOO=MOO 
500 :000 00 
104:813 

3 .000:3l0$167 

2. 741 :813$()50 
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uaütt. o. deso..prop~laçã.o de lcr
l'enos, etc, Suppritnldo um c\lofe 
de linha na. via perma.nen te da. 
Estrado. do Ferto do Rio 
do ÜUI'O , ••• , , , , , • , , , , ,, , , , , ,, , 

22. Otwas Fede1•aes no!! Eats.dos~ 
Açude de Quixadú: 

Pessoal o material .. ...•. .. ...... 
eonstrucQii.o de A9udes nos csl.adoll 

llO P~a.uhy, Rio Gt•a.nde do Nol'le 
· e Pllt>a.hyba, eenclo 100:000$ para 

cada ~s ta. do ••• , .•..•.• , .... • , • 
Melhoramento do Rio S. Fl•au-

cisco: 
·pessoal e material. . . . .• .• ...... 
Me!IJOl'a.tnento do Rio Ita.Jiicurü: 
Pessoo.l o material. .. . ........ . .. 

Melltoi•amento do Rio Cuyabá. : 
Pessoal o ·mater•ial. ..•• . ... , •••• • 

i\·lell1ora.mento do Rio Pa.ma
hyba.: 
Pes:~oal' e m~~.terla.J. • : . . ••. , •. · •••• 
Construcção de uma. ponte no rio 

Pa.rna.hyba, no Ioga.r mnia oon· 
venlento, entro a. foz do l'ÍO Co· 
rumbó. e o porto de Santa. Rita. 
<lo ParanabylJa, na dit·e·!ciiO da 
cidade tl(J S , Pedro de Ubera· 
blnha1 do. estado de Minas, â <il· 
d:tde uo Morrinhos, no de Goya.z. 

Couclu!lio da. estrada. D. Francisca., 
em Santa C<~tharina ........ . 

Estudos ·da f,ltur.t. caplto.l , no Pla.· 
llO.llo Central. ..... . ... . .... . 

Contlnuu.cão dos estudos tla. Es· 
tJ•ada do Ferro de Cata.lão a. 
Cuynbá.· .•• • , • . ••... ••••.•••• 

Pot·toa ma.ritimos {obras pot• o.<l
oistt•a.c5.o) - Porto do Pará 

300:000$000 

300:000$000 

200: 000$000 

80:000$000 

90:00()$000 

200:000;~ 

50:000$000 

300:000$000 

200:000~ 

2.948:525.$400 

-Estudos e materio.l de dro.· 
ga.gem •... •• ..•.•• . . ...••.. . 

Porto do Na.t.n.l-Pessoo.l e mo.torial 
Portos da Pa.ro.hyba- Pesso&l e 

material •.•••• .•. • . .••. •.•.• 
Po•·to de S . Joiio do. Barra.-Pe!S-

soal e material., ........ . .. . . 
Porto de Maca.bé- Pes<roal e ma-

terial ..... ... ..... . . . ....... . 
Porto de lguape-Pessoal. e Juate· 

rial . •.... . , ..•... .... .• , • , , . 
Por to de Pa.mna.guà - Pessoal e 

material ...... . .. . .......... . 
Portos do Sa.nt\1. Ca.tlln.rina e na

jahy-Pessoal e mterial. ..... 
Portos do Rio GJ•ande do Sul

Pessonl e material ..... • . •• .. 
P01•to do Recife-Para. acquíslção 

·: do material po.ra. draga.gcm, 
eu.al:.ei.o do m~smo serv~~;o, h\
clusive repa.l'OS de pontes ...• 
Fi~callsaçilo, subvenção o ga-

rantia de juros: 
Maranhão: 

Subvooçiio •. • .••.... , • • . .. • . ..•• 
Flscallsação .....••.• . •.••..•.••• 

ceará.: 
Ga.t•o.ntia de jm•os de 6 •;. ~obre 

f: 548.379 no ca.mbio de 21 ... . 
F1sciJ lis!lção .. .... ... .. .... . . .. .. . 

Alagôaa: 
1 Oat'antia de jul'olB ••••• •• , •• • .•••• 
FisClJ.lisação •. . • . •.. . •.... . •.••. • . 

Ba.hia. : 
Fiscaliaaçiio ....... . ..... . . . ..... . 
Víctori~ (Esph•ito Santo)-Fis~all-

saçao ... . .. ..... , . . . ..... . .. , 
Rio de Janeiro-Flscalisnção e es· 

~udo:i ...... . .. .... .... . . ·•·· · 
so.nws (S. Paulo)- Físcalisaçiio ••• 

200: 000~000 
250: 000:~000 

120:000$000 

500:000$000 

47: 000$000 

50:000$000 

150:000,)000 

288:000$000 

.1. 200: 000$000 

2. 9•11 ; 000$000 

150:000$000 
14:000$000 

292; 440$000 
14:000$000 

60:000$000 
14:000$000 

14 : 000;)000 

14:000$000 

27:000MOO 
27:000$000 
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Lnguua: 
G:wtmtia do juros •..••...•.••• . • 
Fiscalísaçã~> .............. . . . ... . . 

60:000$000 
9:600$000 8.2~2:040$000 

23. Dlroctorlo. Oora.l de .Estattstlca 
< -Como na. proposta. .• .. .•.. .• 
~ 24. Eventuaes;_lncluida. o. quantia. 
,..; lle 70:000.$ para. as despezas de 

20~: 180$000 

U~ ' Com os serviços mun lcipaas, 
ainda a cargo da Uniã.O en\ 
virtude dos contractos e por 
conta das verbas espeoia.es que 
no orcamento da. receita lhes 
são doot.inadas, a. quantia. de .• 

A sa.ber: 
3.780:681$324 

958: 083$.~24 pessoal c material, impt•essão 
de relatorio e ma.ppa. (la. vJo.ção 
ger·al , o. cargo d& commlssão 
especial de viação da ca.mn.1•a. iõ0:000$000 

L lllumlnação publica. - Fixada 
em 3$ a din.rio. do servente .... 

2. Esgoto da Capital Federal-Fi
xada em 3$ a dla.ria. do ser· 
vente ... •...• •..•.••..•..•.. 2.822:598$000 

I 

§ I. •continuatn em vigor os ns. I, lll,IY, 
·v1 e VIl ua lei n. 191 B. de 30 tle setembrn 
de 1893, e art. 14 da lei n. 3.397, de 24 de 
novembro de 1888, que autoriaou o Po:lor Ex· 
ecutlvo a. resgatar as estradas de ferro dt~ 
Bahia ao S. Francisco e Recife o.o S. · Fran
cisco, nos termos dos rcspecti vos contractos. 

§ 2. • As companhias ou em prezas que go
Zll.l'om de garantias de juros ou subvenções 
são obrlgaôus a entrar pa.t•a o Tlte.souro Fo· 
dera! com a:s quotas que lho tiverem sido 
marcadas pelo Poder Executivo ou que con
starem tias tabo!las, para concurronoio. dt\S 
<lospezas de fisca.lisaçã.o creada.s pelo decreto 
n . 39J, de 20 de junho <Ie 189!, instituída 
sob n clausllla. da. despe:za não exceder ti l'B
ce.ita. proveniente daquella. a.rrecadação. 

As uorn panhlas, em prezes ou cossiona.ríos 
ssrn subvenção ou gnrantias de juros siío su
bordinados ô. disposição anterior, logo que 
sejam npprovarlos os eetuuos <Jellnltlvos do. 
l'espeoti\'u. conces$ãO ou emprehendlmento. 

São Isentas dessa. ob1•iga~lio as companhias 
ou emprezas cujos conttoactos antet•lormento 
celebl•ado:~ impuzerom expressa.mente ao go
verno as desp~zas com a. respectiva fiscal i-

SI suçiío, nií.o sendo pel'mitltlo, porém, ao go
verno conceder a essas companhias ou emp1'c· 
Nas nenhuma novação ou f~vor de qualquer 

- _.,<:' ___ ......._ · ---·· · · · · - -.. · ~-·. 

especie, sem que e!las E6 snbordlnem álJUella. 
obríg&cão. 

§ 3. o Fica revogado o art. 16 do decreto 
n. 528, de 28 de junho de 1890. · 

§ 4• Os logares de telegrnphisto.s chefes 
do. Repartição Ger,tl dos Tolegraphos serão 
preenchidos por telegraphistas de 1• clo.sse 
em commias&o. · 

§ 5. o Até ulterior deliberação do Congresso 
ftca.m os cstuõos o conatrucção do prolon
gamento do. Estrada de Ferro Central do 
Bra.zll-Iímita.dos á cidade do Curvello. 

§ 6.0 O prolongamento do l'&.mal de Ouro 
Preto ó limitado 6. cidade do 1\-fa.x•in.ona. 

§ 7 .• O Po!let• Executivo determina.l'á. o li
mite para a. construoQão e es&udos dos 
prolongamentos das demais estradas do. 
Uniiio. 

Além desse limite, só por lo! do Congreeso 
poder~~ sei' o serviço feito por conta dos co· 
tres federaes. 

§ 8 . • E' vedado o estudo o conf!trucção de 
novos ra.mae.'l nas estradas da. União. 

§ 9,• Fica appt•ovada a clausula xxm do 
contracto celebrado pelo Poder Executivo 
em 25 de julho do corrento' anno com a. 
Ama;on Steam Nm,iya/JorJ Company, limíccct 
para. a nnvega.ção dos rios Amazon&s e 
outros. . 

§ 10. O Poder ExecuLlvo llca. autorlsado : 
l • o A vender ou arrendat• n fazendo. da 

Boa Vista. 
2. • A transferir aos estadoll interessados 

ou t•escindir os contractos de na vega.cão do 
pequena. cabotagem subvencionada. 

8. • A tra-nsferir aos e3tados por a.justo, ou 
rescindir, mediante a.ccordo. o oontracto ce· 
Jebrado com a Companhia Met,•opolitana 
para introducçl\o de immlgrnntes, o.bt·indo os 
cre,litos que sejam necessa.rios. 

4 . • A abrir creditas para. occorrer ao pa· 
gamenlo dns dospezac 1lcc0l.'rentes de. intro
ducção e tra.nspo1•te de immígrantes, até a 
lransferencia ou rescisão do respectivo con
traoto. 

5. o A reorganiso.r e supprimir as reputi
çlles de immigração e colonisa.ção, fa.zendo 
addh' a outras repat•tições os empregados que 
pelo seu tempo de serviço tenham a isso di-
~~- . 

6." A entrar em accordo com as emp1•ems 
de burgos agl'icolas para. o tlm ({6 diminuir 
as responsabllitlo.des <la União ou oxtingúil· 
as, I>Odendo ctuo.ndo con~en'Qa,, conceder 
novos prar.os ás que desistirem dos bur· 
gos em que não IH\ill. execuçito o.deantada. dos 
respectivos sel'Viços, e os favores que forem 
aJustados e importem diminuição de onus às 
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que a.cceita.rem rescisão dos respectivos con
tra.ctos. 

7. • A encampM' a. W6stern a1ld Bra.::ilian 
Telegraph Com.pany, nas condições de seu 
contraeto, fa.zéndo para isso as opera.çties de 
credito que julgar necessa.rlas ; .. a.• A creài', sem aogmimto de despeza., o 
quadro de güardas de linha. da. Repartição 
Geral dos Teleçaphos. de nomea.çã.o do. di.· 
rector gel'al, cumposto de duas classes com 
VeJlcimentos, respectivamente de 1:800$ e 
1: 440$ annuaes. 

Pa.ra u pl'i.meiras nomeações, a juizo do 
director geral, serão n.proveitados os guardas 
a.ctua.es que souberem ler e escrever. 

Orgaiii~~!lO o quat.\ro, as vagas. que se 
derem serão prehenchidas por accesso dos tra
balha.dores l)ara a. 2• classe e por guardas 
desta. . Cllot.e~oria. para. a. 1•, M.veodo a capa
cidade. 
. 9.• A vender, ou a.rrendar pelo prazo ma

ximo de 50 a.nnos, mediante concur•rencia 
publiCII., a.~ vias ferreas de propriedade da 
Uniii.o. ou <me venham:} ser, exceptuadas a 
Estra.dá de Ferro Central o o Brazíl. Rio do 
Ouro e Porto Alegre a Urugua.ya.na. e os 
prolongatlleiltos e ramaes i>. e~tas perten
centes. . . . 

No co:ntracto de venda. ou arrendamento, 
o Poder Executivo imporâ. o estudo e con
!>irucção dos prolongamentos o ra.me.es neces
sarios a. cada. U.ma das estradas. 

A rreceita.. liquida. na. vend&. ou. arrenda· 
mentQ sel,'à escripturada. a parte, p;~.ra ter a 
a:ppiica.Çãô que o Congresso determinar. 

10. A rever q_regula.m.ento da Estrada de 
Ferro Qentral do Bra.zil, podendo fater as mo· 
diftcaQ(ies que forem convenientes :i. admibis· 
tração da mesma. estroda. e a.lteraçües de ven
cimentos, sem áugmento de despeza.s. 

11. A mandar procerler a.os reconhecimentos 
necessarios para o flm de estuda. r o. oonvenien
cia. de substituir os dous ra.ma.es da Est'rarla 

15. A rever o regulamento approvado por 
decreto n. I .142. de 22 de novembro de 1892. 
e tabella. de vencimer:tos que o aeompa.ohou, 
reduzindo o pessoal d~ aooreta.ria. de Estado 
do lVIinil::terio da industria., Viação e Obras 
Publicas ao que for estricta.mente necessario, 
comtanto que a despeza. com o pessoa.l el!'e-
ctivo não exceda á actoal. 

16. A contractar ;;om a SOciedade Pastoril 
e Agrícola dó estado de s. Paulo, ou con1 
quem melhores condições o1Ierecer, a explo
ração das jazidas de phosphato de cal dos 
terrenos da fabrica. de ferro do Ipa.nema.. 

17. A protogar por mais 18 mezcs, o pr3.zo 
concedido para. apresentação rios estudos que 
deveráo :>er feitos em consequencia da. alte· 
ração exigida pelo governo. do. tra.cado da 
Estrada. de Ferro de M!l.Ceió a Leopoldina- e 
ramal para Porto Ca.I v o; rio estado de Alagôas. 

18. A entrar em ac.·01·do com a·Emprez& 
Viação do Brazil. podendo dispensai-á de 
na.vegar o Rio das Velhai, mediante desis 
tencia do rospecti...-o privilegio, nesta parte 
e outrM vanta.gens ou compensa.çúes· que 
forem ajustadas. · 

Sola. das commissões~ 21 tle outubro de 
1895. - João Lapas, pl'esid!)nte.' . ..:.. Latl,..o 

.lrhdler. l'el:J.tor .-Pau lirto de Sou;:a lunior.
Aug!lsto Seocro .- Paul<c Guimarães . .:... B.iMe~ 
dicto Leite.- F. P . Mayriiih . 

N. 178 C - 1895 

Rcdacção ào ackliti'!Jo destacado na 2• dis~us· 
s<To do projacto rt. 1.78 de orçamento da des· 
pc;a do Mi>tísteria da Indust1·ia, Viação e 
Ob,·as Pt.~bliet~s, a<ttori&a.tldo o P od4r. E cw
C1~tivo a sullvenc:o,w.r a CDlltpcttthia de 'Ca· 
pores qw; $ft pl·optccr a fa:::er uma 1liagcm 
memat cnt1·c os pm·to!õ de Pernambt<co, Ba
Ma,. Rio de joMiro, Pm·muzguà c Sctntos e o 
porto i1c Vatpa1·ai.:o, no Chile 

ele Ferro de Porto Alegre a Urugur.ya.na. que o Congr.•esso Nncionnll'esolve: 
vão a. Snnt'Anna do Livramento por um só Art. 1.• ~'icn, 0 Poder Executivo a.utori.sado 
ramal, que ligue esta cidade á de S. Gabriel a. subvencionar a com.,...nhia. de vapqres que 
ououtro ponto mais convaniente. r" 1 t 

12. A. reorganiãar, sem augmeuto de des- se propuzer a f:1.zer uma viagem mensa en re 
- d - d os portOs de Pernambuco. Bahia, Rio de Ja-

pcza., o serviço e liscalOOçii.o e execuça.o e r.eiro, Pa.ranA ""Uá e Santos e 0 porto de Vai-
obras de portos e canaes madtimos. ....., 

13. A proroga.r até 31 de dezembro de 1896 pa.raizo, na Republica. do Chile. 
o prazq concedido á Companhia r.ndustrial e Paragraplio unico. O governo na. primeira. 
de construe~ões HydrauliCII.S, pa.ra iniciar a.s reunião do Congresso pedirá á ve1'ba. des.t i-
obras de melhoramentos da. barra e porto da. nada a essa. despeza.. .· 
Laguna, no estado de Santa Ca.tharina, 6 do Art. 2. • .Revogam-se as disposições em con· 
porto de Ja.ro" · uâ~ no de Alagôas. traria. 

14. A co•: ctâr, por cinco ali nos, com a. Sala das corrimisspes. 22-de outubro el e 1895. 
companhia. ou. particular qne melhores vau- - Jutr.o Lópes, presi"ente. - Làuro Mt~Uer, 
tagens qtrerecer, o serviço de uma viagem rel~tor. - 1". P. May~-inh. - Augus1o Se· 
me. nsal na linlia de navegação entM os portos I ooro . - Pa'tlliflo de .Sou.:a. Junior , - Alci!ldO 
de Corombà., S. Luiz de ca.cere:~, ~fira.nda. e lioo>~.abaJ•a, - Beneúi.cto Leite .-Paula .. G~:i· 
Aquidaua.na, no estado de Matto Grosso. m~triies. ' 
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N. 149- 1894 

I 
A empbyteuse e um desmembramento do 

direito rle propriedade, um jus in re aliena. 
Entretanto, a·.jueUa distincção tornou-se 

usual apezar de Nst:l.belecidos os verdadeiros 
princípios sobre a natureza ou caracter do 

A commissão de constituição, legislação e direito emphyteutico,sendo acolhida por todos 
justiça, tenl.lo estudado attentamente o pro- os jurisconsultos e legisladores, e perpetua.n· 
jP.Cto n. 140 de 1894, vem dar o seu parecer. do-se até nossos dias. As tradições jurídicas, 

O projecto altera Pl'Ofun''aroente o re,..unen como observa Laurent, são tenazes i o dil-ei
ua própriedade emphyteutiea, a.d~\pta.ndo-a to e uma fa.ce da vida, e a 'Vida so lenta-
aos princípios e novas exigencias sociaes. mente se tra.nsforma.. 

Trata.-se de um instituto jurídico que não Todo o contracto, com o no~e ~ forma d~ 
deve ser proscripto das nosas leis, mas orga- empbyteuse, mas por tempo hmltado, ser<.\ 
ni5ado de fórma que poma contribuir para tido como arrendamento, e, como tal. regu-
o desenvolvimento da propriedaiie territoriaL lado pela legialaçã.o respectiça (art. !•). 

Os roma.nos crearam-o para evitar o A perpetuidade da. concessão, que o proje-:-
abandono dos za,i[undia i n.ttrabiam cultiva.- cto exige ccmo condicção da em;>byteusc, e 
dores, fazendo-os participar de todas as van- necesEaria. para. o melhor.,mento ecouoruico 
tagens inberentes á posse do sôlo. da propriedade, por isso que anima. o trab:~.-

Ha uma. lei de e\"olução que governa todos lho e excita o int.er.?sse do foreiro. 
os phenomenos sociaes. o direito é muta- No Brazil, só está em uso o aforamento pe~
-çel, obectece às idàa.s e sentimentos humanos; petu.o puro, tambem chamado {atcaasila ou cn 
não pôde, todavia. a.eceJerar ou retardar o fatiota. 
desenvolvimento da. vida. social; deve acom- A empbyteuse primitivo. não applicava-se 
panbal-o f\ corresponder aos ve1-dadeiros inte- a. toda a esp<:cie de immovei.s ; tinha. ordina
resses ou ás condições naturaes de cada povo. riamente por objecto terras incultas que o 

Si a empbyteuse for considerada. indi:;pen- foreiro era obrigado :\ melbo1-ar. 
sa.vel paro. a prospe:idade rla. na<;ão, neces- Esta condição não é hoje etsencial ao con
-saria ou utll· ás suas condições economicas, traeto. porque dão-se em emphyteuse terre· 
porque eliminai--a. uas relac;ões jurídicas. nos já. cultivados. 
privai-a da exi:>tencia. ou fundamento legal ~ O projecto, usando da. expressão generica-

E' um contracto a.dmittido e reconhecido no pr.edit>- sempre que se refere ao immovel 
Brnzil, e de utilidade pratica ; póde exercer sobre que recabe a. empbyteuse, comprebende 
benefi.co influxo sobl·e as nossas condições v predh• l'UStico ou urb..1.no, culto ou inculto, 
eeonomicas, torna.nrlo a~ssivel a. proprie· destinado a plantnções. edificações ou con
dade immovel a. todos que, não dispondo de strucções de qualquer especie. 
ca.pita.l para. adquiril-a., pos..<>a.m entretanto O foro ou pensão. que é elemento essencial 
melhorai-a ou aproveitai-a.. do contracto empbyteutico. pôde consistir em 

Para chegar a este resultado basta modi· dinheiro ou em fructos ou generos {a.l·t. 5•, 
ficar-se ou altera.t• as leis vigentes, excluindo §§ 1• e 2."\. 
tudo que tenha sido inspirado pelas idéas Si, por força maior ou caso furtuito, oc
ten(laes, ba.rmoniz..1.ado os intereS::e:> do pro- correr a. destruição de ;pnrte do immovel afo
prieta.rio, do empbyteuta. e da sociedade. . ra.do, o emphyteutn. pode requerer. nos ter-

O projecto em nenhum de seus artigos usa. mos do al't. 10, a reducção pt·oporcional do 
do.s expressões rluminio utit e dominio dirc~o tôro ou ~OClLmplJor o prazo si o ~enhorio se 
que, sendo es...oencia.lmente feuda.es, sobre· oppu:r.er u. reducçã.o. . 
viveram ao proprio feudalismo. Mas pa.r·a. o exercício desse direito basta. ve-

A legislação ·romana concedia. ao emphy- rificar-se a destrui<:ão parcial do predio ~ 
teuda uma acção de reivindicação util e ao Entende a. commi~sã.o que deve ser a.dopta.
senhCirio uma acção de rei vindicação directa. i da a. doutrina do· Codigo Civil Ita.lia.no, exi
~bi inferiram os glosad9res que o primeiro gindo·se que a. parte restante do immovel 
tmba o dominio t<lil e o segundo o dominio di- nã.o dê renda su!liciente para o p:~ogamento 
rec:o, dualismo que não eorresponde á. noç-iio integral do fôro. Segundo o Cocligo Portu· 
do mais absoluto dos dil'eitos- o djreito de guez (ar&. 1688) para ter logar a reciucção do 
propriedade. tôro on a encampação é indispensa.ve[ que o 
Es~ terminologia, que exerceu funesta in· valor do vredio fique sendo inferior ao que 

fiuencia durante seeulos, não se concilia. com era ·na. época do emprazamento. . 
o:; princijlios gera.es e di:;posições positivas do O emphyteuto. não póde .renunr.ia.r ,:sem o 
direito romano, pr>rque este não equipara a , consenso do senhorio, ao seu direito, porque 
empbyteuse ao direito de propriedade. oppoo.( o fôl'(' é devido pela pessoa e a nioguem é 11-
se_mpre o dominus ao empbyteu&a. (Ma.yuz. ; 1 cito libertar-se ex-prop1·üt auclo1·irate de suas 
D1r. Rom. vol. 1• § 146.) lobrigaçoespessoaes. 

• ! . ; 

i . 
! 
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O projecto abre uma excepçio-a. do parar- senhorio. Semelhante restricção à. liberdade 
grapho unico do art. 10. Si verificar-se a de disposição do direito emphyteutico não 
destruição parcial do predio, e a parte des- deve subsistir, porque, tornando dillicil aos 
truifla for C®Siderat>el, o foreiro póde renun- herdeiros ou succes$ores do emphyteuta. o 
cio.r logo o seu direito restituindo o prazo ao r~ga.te de seus quinhões, é contraria aos 
proprietario e não exigindo indemnisação por aos princípios economicos e ao interesse pu-
bemfeitorias. blico. 

Ficará extincta a empbytheuse, diz o A indivisibilinade dos prazos foi creada 
art. 9", si, por força maior ou ro.so fortuito, unicamente para :r.ttender a. interesses do se
l'ealisar-se a perda total do p1-enio aforado. nhorio. Observava-se nas províncias d'Entre 
A emphytheuse é um direito real , e, não ba- Douro e .Minho e de Traz os Montes o costume 
vendo direito real sem objecto, a extinção de, nos inventarlos e part ilhas, ser a empby
cleve e1l'ectuar-se sempre que occorrer a des- teuse dividida por glebas. O alvará. de 6 de 
truição total. do immovel. seja por força março de 1669 probibiu em beneficio dos se
maior ou caso fortuito, ~eja por culpa do em- nhorios, esse costume. declarando que os pra
pbyteuta., salvo neste ultimo caso o direito zos só poderiam ser dividos em conformidade 
de indemnisaçã~ a. favor do proprietario. com as Ords. do L. 4°, Tit. 36, § 1• e Tit. 96, 

O foreiro é obrigado a. todos os impostos e § 23. 
encargos ot'rlinarios ou extraordina.rios la.n- Não obstante as disposições legaes, a. pra
ça.dos ao pl'edio ou á pessoa. em razão do tica tem adoptado no Bra.ziL a divisã.o por 
predio (art . 6.•) Taes impostos ou encargos glebas, podendo-se affirma.r que está em 
assentam sobre os fructos ou 1-eoda. dos immo· pleno vigor o costume das provincia.s por
veis ; portanto, devem ser pagos, não pelo tuguezas a que allude o alvará. de 1669. 
propriet.ario, mas pelo empbyteul.a. que tem o (Latclyette, Direito das Cousa.s, nota 6 ao 
pleno goso do predio a.fol."ado, habitando-o, § 154.) 
cultivando-o ou percebendo os lhlctos. A' preferencia. ou p1·el&ção estão sujeitos 

O senhorio peide dispor do seu dçminio e o apenas os contractos ou :r.ctos que importam 
fot•eiro do seu direito, quer por acto inter venda. volunta.ria ou necessaria do predio 
11i~s. a titulo oneroso ou gl>atuito, quer por afor·ado ou da emphyteuse ; não sendo per- · 
acto causa mortis. mittido o exercício da.quelle direito na. doa-

Si fallecem sem testamento, transmittem ção. dote estimado ou inestimado, permuta, 
o domínio ou o direito emphyteutico a. seus divisão do predio antre os compartes e ftnal
successores. Mas para evitar a multiplicação mente na. desapropr iação por utilidade pu
de onus empbyteuticos o projeeto, no art . 12, blica (art. 3"). 
veda a constituição de sa'b-a.fot>amentos. O projecto ta.mbem concede a. preferencia. 

Na falta de herdeiros legítimos ou succes- ao foreiro no caso de venda do predio ; pro
sores do emphyteuta, será o p1>azo devolvido porcioaando assim um meio de acquisil(ão da. 
com todas as suas bemfeitorias ao senhorio plena in ~·epotcstas e respeitando a natureza 
(a.rt. 2"). da emphyteuse que é um contracto commu-

Segundo os princípios ge1>aes que regalam tativo. 
a snccessüo legitima, esta se defet-e na. ordem A legisla.çiio em Tigor, excluindo <lo direito 
seguinte : 1 •, aos descendentes; 2•, aos as- de preferir o empbyteuta., baseia-se em con· 
ceodentes ; 3•, aos eolla.te1>aes até o declmo ceitos e prejuízos que encootra.m sua. origem 
g~'áo por direito civil : 4•, ao conjuge sobre· e justificação no feudalismo. Nas relações 
VlVO ; 5•,á fazenrla na.cionai.Oart. 2• contem, patrimonia.es ba.vio. muita analogia. entre a 
portanto, uma disposição excepcional, exclu- condição do vassallo e a do emphyteuta ; os 
indo o fisco da successão do p1•a.zo, em bene- servi~~s feuda.es e o fõro ; os direitos do se
llcio do proprietario. nhor e os que competiam ao proprietario; a. 

Diz-se. para just ificar semelhante excepção, omphytcuse era reputada um beneficio feito 
que o Estado nã.o póde ser foreiro do se- ao foreiro e por isso nega.va.-se a este direitos 
nhorio ; este inconveniente póde ser remo- iguaes aos <lo senhorio. · 
vido com a. alienação do direitO emphyteu- Os corpos de mão morta não teem o direito 
tico ou a remissão do prazo. O Estado é pri- de preferir quando é vendida a emphyteuse 
va.do da successão, ensinam outros, porque de predios de que forem senhorios (art. 3, 
ra.cilita-se por~ meio a reunião dos ele- § 6", lettra d). Com e.c;ta disposição o projecto 
mentos da propr1edade, desmembrados com a restaura as leis . de amortisação, revogadas 
emphytbeuse. Neste caso. ; falta de herdeil'O pela Constituição da. Republica. 
ou successor do proprietario de...-e, por soa No act.ual regimen a.s igrejas, ordens reli
vez. operar a devolução do predio ao emphy- giosas, confrarias, irma.oilades ou outras cor· 
teuta. porações de mão morta podem adquirir bens 

AS nossas leis não permittem a. nivisão do e-alienai-os livremente. observadas apenas 
Pt;azo por ~lebas ou regiões sem a.onuencia do as re.,"l'as ou formalidades de direito com· 
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(Const. art. 72, § 3•) ; o Estado nã.o exerce 
\utela de especie alguma sobre essas pessoas 
juridica.ás quaes tambem se garante em toda 
a plenitude o direito de propriedade. 

O elemento historico da disposição citada 
ainda corrobora o pensamento do legislador 
constitucional. O§ 3.0 do art. 72 d:~. Consti
tuição promulgarla pelo governo provisorio 
era concebido nos seguintes termos : «Todos 
os individues e confissões religiosas po·lem 
oxerce1· publica e livremente o seu culto, 
assoclan•1o-se part\ esse fim e adquirindo 
bens, obse1-w.dos os Zimites postos pellr.s leis 
<lc mao mo1·ta. ~ O Congresso substituiu 
estas ultimas pa.lavras pelas que se encon
tram no texto constitucional « observadas 
a.s disposições do direito commum:r>. 

O projecto n&o aboliu o la.udemio. vedan
do, pot'ém. a. estipulação de qualquer outro 
encargo extraordina.rio ou casual. Varias le
gislações, em homenagem ao principio de li· 
berdade do comme1·cio, isentam o foreiro de 
pagar qua.lque:- somma. ou porcentagem ao 
senhorio nas alienações do direito empby
teutico. 

Logo as regras preexistentes, a que esta.
v:~.m sujeitos os corpos de mã.o morta, nã.o 
podem subsistir. As leis do a.ntigo regimen 
que explícita. ou implicitamente forem con
trarias aos princípios consagrados no pa.cto 
!undamentn.l da Republica, estão revogadas. 
(Const. art . 83.) 

O processo a que é obrigado o vendedor 
para se realizar a preferencia é deté:rminado 
no art. 3.• . 

Na venda extra-judicial o senhorio ou em· 
pbyteuta teni 10 dias, contados da denuncia. 
ou interpellação para prererir ; findo este 
prazo, si nada resolver ou e:chibir, o preço 
póde ser consumada. livremente a. alie
nação. 

Na venda judicial do direito empbyteutico, 
a denuncia tem de ser feita. nos termos do 
§ 7. • do referido al'tlgo. O senhorio é citado 
para o dia do. praça e terâ. a. preferencia que· 
rendo haver o predío pelo ma.ior lanço. Si 
não apparecer la.nça.~or,póde requerer a. pre
ferenc1a no. adjudicação pelo v:~.lor desta, de
vendo declarai', no termo de 48 horas, que 
quer usar do seu direito e satisfazer o preço 
em igual prazo. 

Cabendo tambem ao emphyteuta o direito 
de preterencia., a uisposição do § 7. o deve ser 
applicada mutatis mwandis ás alienações ju
diciaes do predia-aforado. 

O art. 15 regula o exercício do direito 
de prelação quando existir sub-aforamento 
ou sub-emphyteuse : ao emphyteuta pre
fere o sub-emphyteuta e a. ambos o se
nhorio. 

Entende a commissão que esse direito deve 
pertencer ao sub-empbyteuta. quer concorra 
com o empbyteota. quer com o senhorio, e 
ao ernphyteuta. quando se tratar da venda. do 
direito sub-emphyteutico. E' um meio de re
duzir ou attenua.r os onus ou encargos do 
immovel e respeitar os princípios em que 
assenta o direito de preterencia. ou pre
lação. 

Dissemos que ressentem-se do feudalismo 
todos os direitos do proprietario ou senhorio. 
Os que eram.conhecidos na.legisla~:ão romana 
foram conservados, mo.s tomaram nomes 
feudaes. 

Assim o quinqua.gesima. justimia.néa, a. que 
tinha direito o proprleta.rio quando o emphy
teuta. alienava a emphyttuse, passou a cha
mar-se laudemio, que os nossos praxistas 
reputam uma compensação pelo não uso da. 
prefel'Emcia.. 

O art. 4° contém disposições importantes 
sobre laudemio, tornando-o menos gravoso 
ao emphyteut..'l.. 

Esse direito do senhorio ha de fu.ndar-!>e em 
clausula ex.pl'essa., não podendo subenten
der-se no contro.cto e nunca excederá a 
2 lf2 •; •• não entrando em calculo para o pa
gamento o valer das bemfeitoiias flo foreiro. 
o decre'o n. 46í, de 23 de agosto de 1856. 
fixando a. intelligencla da. Ord. do li v. 4.•, 
tit. 38, mandou que o laudemio tosse pa.,no 
tanto do valor do ter!'E!no aforado, como das 
bem.feitorias que nelle existil'em. Mas enten
dido assim o laudemio será uma prestação 
iníqua. na parte em que comprehende bemfei· 
torías que não p~rtencem ao senhorio. Este 
nã.o deve locupletar-se com o que é do fo
reiro. 

O senhorio nã.o tem direito de cobrar o lan· 
damio em todos alienações de direito emphy
teutico; somente pôde exlgil-o no~ contractos 
ern qu& lhe é facultada a prelaçi1o, isto é, na
queUes que importam venda necessaria. ou 
Toluotaria. da. emphyteuse. A obrigação de 
pa.,<>ar o laudemio incumbe ao adquirente, 
nã.o ao vendedor. 

A remissão do prazo é uma das mais impor
tantes innovações consa..,'T&das no projecto.Au
ctorisado esse meio de libertar o predio, o fo
reiro terá. mais · interesse em cultivai-o, em 
fazer obras ou melhoramentos que a.úgmen· 
tem o seu valor. O resgate ê uma de~apro
priação forçada do domínio do senhorio a fa
vor do emphyteuta,justificada. pelo interesse 
geral da propriedade plena. e llvre(Mattirolo, 
Cod. Civ. lt. , vol. 13, p~. 478.) Pôde ser 
exercido a. todo o tempo, mas nos termos do 
art. 5. o ê licito esti ~Jular que a remissão não 
possa realisar·Sõ durante um certo prazo que 
não excederi 3. quinze o.nnos, contados da 
data. em que foi constitUída a empbyteuse. 

Para. remir o prazo o emphyteuta. pa.,oará. 
ao senhorio umn quantia. correspqndente a 

f ; 
:' 



ctmo,.dOS ~-lmp .... em Q3.031:!01516:56· P6glno 12de 14 

526 ANNAES nA CA?.1ARA 

vinte vezes o foro annu!!-l,si este consistir em I 
dinbeiro, ou vinte vezes maior que a impot•
ta.ncia do mesmo foro. sob a base de seu pre
ço mcdio nos ultimos tlez annos, si consistir 
em fructos ou generos. O foreiro póde fazer 
as rpuda.nças ou transformações que lbe pa
reçam necessarias ou uteis ao predio afo· 
rado. sem diminui::· o valor deste. 

Si, culposa. ou riolosa.mente, for causa. de 
gravo deterioração do immovel ou de!xa 
prescrever direitos do seahorio, e3te pode 
exigir a resolução do contracto. 

Toda a. deteriora.çii.o obriga o foreiro a in
demnisar perdas e dllmnos ; mas para opc· 
l:.Lll:Se a devolução do prazo ao senhorio e ue
CCS$4.rio que tenl.la ha.vidq <leteriora.çã.o gmçe 
ou nota11t:t como j:i. ensinavam os no,sos pra
xistas C Almeida. c Souza, Tra.t. de Dir. ~m
phyt. § 616.) 

Ainda neste caso. o projecto é indulgente 
pa.r.>. o emphyteuta que póde nos te~mos do 
art. 5~, § 7 .• prevenir a. resolução do COn· 
meto, repondo o predio no antigo estado e 
offerecendo garantia para o futuro. Ficat'W 
assim conciliados os interesses da.s partes. 

O foreiro tambem Póde evitar a devolução 
procedendo, de accordo "Om o a.rt, 5• a.o rcs· 
g-.i.te do prazo. Verifl.ca.da a. resolução. tem o 
direito a ser intlemnisado das bernfeitoria.s 
que a.ugmen~ram o valor do predio c â me· 
tadedo pagn.mento de que tratam os §§ l• 
e 2" do citado artigo. 

Segundo nossa legislação, o emphyteuta. 
póde set• pri vM.o rio seu direito si a.lienal-o 
sem prévia rlenuncia. ao senhor0 ou nã.o p;L
gar os fóros durante tres annos. E' o com· 
m;sso emphytcutico. sempre rcputa.·!o no. prtl.· 
tica. uma pena. odiosa. O projccto excluo o 
commisso em qualquer dos casos m~nciono.· 
dos:no primeiro assiste ao ~enilOrio direito d~ 
requerer a. preferencia a todo o tempo c a. 
annulle.ção da venda. feit.'\ (art. 3·• § 3''); no 
segundo tem apena.s o direito de cObro.r os 
fóros em di vida e os juros desde a mórJ. 
(ll.l't. i • § 2°) . 

A empbyteuse póde ser adquirida ou ex
tinguir--se pela pl.'escrípçã.o, observadas as 
niesmas'regra.S applica.veis â prescripçã.o do$ 
bens !mmov~js (art.: 11). 

Terminando as considerações sobr~ o as· 
sumpto de que co;tita o projeçto n. 149, a 
commissão é de parecer que o mesmo entre 
na ordem dos trabalhos para. ser a.doptado com 
ato moditicaçõe:; indicadas ou as que a. Ca
mara. em sua sabedoria. jalga.r necessarias. 
::- v·a; de M.:llo. prêSident.e. - F. Tolentino. 
-Selx:$liatl d~ Lacerda, relator.- 3f.;&;iros e 
Albuqwe~·que . - :flleoto;lio de B,·ito. - Lui:: 
I>oming~ (C9~ restrj!)çües)! .,.. ,Pino Buen(). 

N. 149- 189.! 

Re!Jula a empl1ytet1sc 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. • A emphyteuse é perpetun; a. que 

fo1· constituída pot· tempo lirnital.lo sérá. tido. 
como at'rendamento, e como t:~.l, regulada pelo. 
legisln.ção res pecti vn.. · · 

Art. ~- • Na falta de herdeiros Iegitimos ou 
testa.me .• tarios do emphyteuta sera. o "prazo 
devolvido ao senhorio com todas as suas· bem
feitorias. 

.Art. 3.• São sujeitos ao direito de opcão. 
preferenci:~ ou prelação do senborio ou rlo 
empbyteutu. todos os· coutracto.; ·ou a.cto.; que 
importam venda. votuntaria ou necessario. 
do predio atorado ou do direito em-
phyteutíco. · 

§ I. • Cessa. o direito de que trata. este ar
tigo e pôde ser livremente consumrna.da. ll. 
ahena.çã.o si, dentro de dez rlia.s. contados da 
denuncio. ou int~rpellaçio judicia.l, o senhor io 
ou empbyteuta nã.o fizer a opç..ão, ou, tendo-a. 
feito. não exbibir o preço! 

§ 2.• Na denuncia. ou. interpella.çã.o judicial 
ser~o decla.-adas as clausulas e o preço orre
r:!ct-lo ou por que tem de ser feita. a alienação. 

§ 3. • Na Cal ta. r! e int.erpellução judicial o 
emphyteuta ou o s~nllorio póàe usa.r a todo o 
tempo da. preferenc;a oq opção. havendo do 
~dquirente o predio aforado oq.o direito em-, 
pllyteutico pelo pn:ço da acquisidio. 

§ 4. • Sendo di vet·sos os senhorios a. todos 
deve ~er feita a. írlterpellação judicial e quo.l
guer delles pótle requerer a. pt·eiilrenci!l. 

§ 5.• Abrangendo o prazo lliversos"predios 
nã.o podct·ú. o direito 110 pr~ferencia. st.r exer
citlo quanto a uns e nilo quaoto a outros. 

§ 6." A prefercncia. nilo tem logil.r : 
'') na. permuta. doação, ou dote estima.do ou 

lnestirnt\do: 
b) na di visão do pt·edio entre os compartes, 

quer_ esta se fa.çn. por gleb-as, quer por esti
ma.çao; 

c) na. d~:!.propt•ia.ção por utilidade publica; 
t.t) quando o senhorio fô!' um&. corporação 

do mã.o morta.. 
· § 7. • No caso de alíena.çã.p por decreto j udi· 

cia.l, a denuncia. ou in.t.erpella.çii.o a que se re· 
fere o§ I" será feita por citação ao senhorio 
para o dia da. praça. o qual terá a. preferencia, 
q~erendo haver o predio pelo maior lanço. 
Nao havendo la.nç11i->r, o senhorio poderá elci· 
gir a prererenci&. na adjudicação pelo valor 
.:Um que esta haja ue f&Zer·se, devendo "fazer 
a. declaração de seu direito em 48 ho~'J.$ e em 
outtas tantas entral' com o respectivo pt-e~,-o. 

Art. 4. • O senhorio só tem direito a.o lau
demio nas ~en~ que impor~rem em 
venda voluntária. ou necessaria. 
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§ 1. o o Ja.udemio não excederá. em caso ta indo o predio ao senhorio e não exigindo 
algum a. 2 lfZ•f. e não p~erâ. subtender-se indemni~o por bemfeitoria.s. 
quando não r'or estipulado. Art. 11. AS disposições o.cim:~ menciona-

§ 2.• Para. o pagamento do laudemio não da.~ são '"PPiicaveis aos afora.IIlentos existea
entratj em ca.Iculo o valor da.s bemfeitorias tes ao tempo da. promul~\0 desta. lei. 
existentes uo immovel. Art. 12. E' probibí•lo. o. constituição de 

§ 3° A obrigação de p~"'&!' o laudemio in- sub·empbyteuse ou sub-emprazamento. Aos 
cumbe a.o adquirente. cont<-actos sub-empbyteuúcos existentes ao s 4° Scri reputado não OGCl'ipto qualquer teiilpo da promulgtiÇii.O desta. lei sao o.ppli<n-
outro encargo extraordinario ou casual. veis as disposições dos arts. 13, 14. 15 e 16. 

Art. 5.• Os pra.zi)S serão perpetuamente A.rt. 13. No ca.so f!e venda do rlireito ·sub-
remíveis· pelo foroiro, excepto si fór estipulado emphyteutico, ~ preferenoio. pertencerá. o.o 
que não possa.m ser remidos por um certo nu- senho1·io e. só niio querendo este usar della, 
mero de annos, que não po1erá. exceder a. pertencerá. ao ernphyteuta. 
qu!nze, coute.dos da. do. to. em que se effectuou § 1. • Qua.ndo so tro.~r do. Tcn•lo. de direito 
o empra.w.mento. emphyteutico. ll. prerereMia. pertencerã ao 

§ 1. o Si o fôro consistir em dinheiro. o em senhorio e, só não querendo este usar della., 
ph)'t~uto. J)3.gl!.râ ao senh~'t'io uma. quo.nti'\ pertencerú. o.o sub·emphyteute. ; 
corresponilente a vinte vezes o fõro annua.l. § 2. 0 No caso de venda. de vredio aforado 

§ 2. • Si o fôro oonsistir em generos ou fru- e sub-emprazado o direito d.e prererencia 
ctos pag.o.rã. ao ~enhorio uma quantia que seja pertencera. t~.o sub:-emp~yt.euta. e~ . fi> não 
viilte vezes maior Que a. importancia. do mes- querendo este usar delle. pertencera a.o em
mo tõro. sob a ba.se do seu preço médio nos pbyteuta.. 
dez ultimos annos. Art. H. Paro. que possa. cumpr~r-se o. dis-

Art. 6 • O empbyteuta ê obrigado a. todos posicão do artigo aotecedenta fa.r-se-h~~o suc
os impostos e encargos ordinarios ou extra- cessivamente aos inte~o> a interp9Uação 
ordinotrios lançados ao predio afora.do on á jullicia.l aos termos do art. s•. 
pessoa, em razão do p~·edio. ·Art. 15. Os foreiro3 que rerpirem seus 

Art. 7. • O senhorio ~e requerer a r&o- prazos ficarão subro~'3dos .nos direi~s de se
luç&:o da. emphyieu.~. •t o foreiro dolosa. ou nborio e os ~ul--empllyteut.~.s nos de foreiro. 
culposamente for causa. de grave deterior.:cão Art. 16. No caso de alienação do direito 
do predio aforado ou deixa prescrever di.- sub·empbyteuti.co ob:ier\"a.r-se-ba quanto ~o 
roitos de senhorio. Ao verificar-se a. resol~ laudeiiliO o que dispõe o al.'t. 4.• 
cão. o emphyteut.?. tem o direito a ser indem- Art. I i. Revogam-se 3S dis_posições em 
nisado das 'Qemfeirorias que tenba.m augmen- contrario. · 
t.'ldo o va.lot· do, p1-edio e à m.e~e do pa..,~.,. Sala das sessões, 26 de outubro de 1894.-
meato de que tt~ta!ll os§§ 1 e :- ~o arl. o • B c.ny;s Franco Junior. · 
salvo sempre o diretto do senhoriO as perdas · 
o damnos. 

§ 1. • O emphyteuta. pôde p~·eveoi;.• a reso
lução do contra.cto. repon~o o predio no seu 
antigo estado e da.udo ga.J."antia pa.ra. o futuro. 

§ 2. • Na. fa.lta de pagamento de fóros. o 
senhorio não tem direito. ainda que o esti~ 
pule, slnão o de lia. ver os fóros em dividas e 
os juros desde a mór$.. · 

Art. 8.0 A prescripyão e applicavl a.os 
praz~, da mt;Sma !órma. que o é aos outro3 
bens •mmove1s. . 

Art. 9.° Ficará extincta. a emphyteuse si, 
por força. maiOl' ou caso fortuito, veriticar·se 
a perda. total do pr~dio aforado. 

Art. 10. Si, por força. maior ou caso for
tUito, o predio empbyteut!co se destruir, só 
em par te. podera. o foreiro requerer que o 
senhorio lhe f~ uma reducção pt'Oporcional 
do fôro ou encampar o prazo, si elle se op
P!ller i. r aducção. 

Parographo l'nico. ~o caso de que trata 
este artigo, si uma. parte consideravel do 
predio tiver sido destruida, será licito ao em
pbyteuta. renuncia.r logo o sell direito, resti-

O !Sr. P 1•eside nte- Nn.da ma.is 
havendo a. tra.tlr, desl"DO pam amMhll a. 
mesma ordem do rli:t de l1oje, isto ó, votação 
dos ~eguiotes projectos: 

N. 2:.."2, uc 1895, autorisaudo o Poder E:t
eclltivo p abrir ·um credito u.tc! 1.200:000$. 
supplemeot:lr á x:ullrica- e:cerci~ios lindos
para pagamento da quanthl q11e for devidn. i:t. 
comp11ubia. Uni/io Sot·ocabu.ua. e ltua.oa. 
(l• discussão); 

N. 231, de 1893, elevando a IDO$ meosa.es 
a pensão de que gosa. D. Constança. Leopõl
dina. de Alb9querque. viu..,a. do c:1pitúo Ft·an
cisco de Paula. Almeida e Albuquerque ( dis
cas~ão u11ic;a.) ; 

N. 118, de 1895. reveri.Aodo em t""vor de 
D. Florindo. Menoa Barreto Ferreira, viuvt\ 
do marechal de mmpo Gaspar Menna. Ba.rre
to, a. pensá<> concedida a D. Balbioa. Carneiro 
d'' Fontoura 1\!enna Barreto (discu:;sáo unica); 

N. 193, de 18'J5, auto1·lsando o Poder Ex
ecutivo a. reformar os estatutos da Escola Po
lytecjuliea. do Rio de Janeiro, de ~ccof49 cO!Il 
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lhes competirem na e$Cala. de promoções, rc- Carlos r.e Novaes. Viveiros, Costa Rod1·igu~s. 
p:H'àndo·se nssim os pr~>~nízos que sofi't·eram Gusta.vo Véras. Eduardo de Berrêdo, Al'Chur 
na. promoção tle 17 de março de 1890; de Vasconcellos, Frederico Borges. Gonç:\lo de 

I• discrts~iio uo projecto 11. 92 .~, de 1895, L'l,!fos, Thom~ Cavalcanti. llolefonso Lima, 
autor:sando o governo a. ;~rrendar ou vender João Lopes, Fmncisco Benevolo, Augusto Se
:\quem mais vnntagens olt.::recel' Utoa. p •rte vero, Trinda:'e, Artbur Orlando. Gaspar 
dos Cl\mpos pel'teucente:; a União, •lenomina.-· Drummond, Cornelio da Fonseca,Lourenço de 
dos «Saycan», no 1\.io Grantle do Sul, depois Sá, Carlos Jor~e, Ar:~.ujo Góes, Olympio de 
do lnstalhula uma coutlt>JaritúJa.Quelle E:statlo, C;!.mpos,Gouveia. Lima. Za.ma. S:~.ntos Pereira, 
p:J.r<~ cuj1\ fundac,:ão poderá o J!nvet·uo despeo- Augusto de Fre~ita.s, Milton, Ft:ancisco Sodl'é, 
tlllr ate •~ quantia de 400:000$000; Manoel Ca.et..1.no. Vergne de Abl·eu,Leovigi\do 

J• dís<1u:>são do projecto n. I 166 A, de l8fl5, Filgueira.s. José lgnacio, Flavio de AI·au,io, 
pet·mi~tim1o aos meuicos e phal'm:.ceuticos ad- Sebastião Landulpbo, Antonio de Siqueira, 
juntos do serviÇo saoita.rio do e:s:·ercito a con- José carlos. Serzedello Co1·rea, França carva.· 
tt•ibuir pa.ra o monte;)io de ()Ue trat<\ o de- lho, Osca.r Godoy, A.lcindo Guanabara, Ame
ereto n. 94~ A, de 31 de outubro de 1890; r ico de Mattos, Euzebio de Queiroz, Silva 

P di.~cussão do projecto u. 202, de IS93, Castro, Nilo Peç.anba, Agostinho Vidal. Er
autorisnndo o Podet·Executivo a coowler nas nesto Brazilio, Julio Santos, Barros Fnnco 
condições que iudic.'l. >l. André G<lUdieley, ou a Juoior,Sebasti~lO de Lacerr'a., Paul! no de Souza. 
quem ruais v~otageos ofierecer, privilegio Junior, Landu.lpho de Magalhães. Lima. Duar
por 60 nnnos, para. construcçã.o, uso e go:;o de te, Joã.o Luiz, Carvalho Mourão. Chag;l.S Lo
uma estra.!In. d~s ferro de bitola de um metro bato, GonÇ<th·es Ramos, Luiz Detsi, Fortes 
entre a capital de Mattc Grosso e o por·to de Junqueira, Octavia.no de Brito, Lomounier 
.r\Veiro, ou outro ponto que melhor os estudos GOdofre.-lo, Rit:eiro de Almeid3., Rodolpho 
tletermioarem, namargom do rio Tapajoz, no Abreu, Pinto da. Fonseca, Oomingues de cas
Parâ; · tro, Oiuo Bueno, Adolpbo Gordo. Bueao de 

2• discussão rio projecto n. 139, de 1895, trao- Andrada, Vieira de .Mo~es, Francisco Glice· 
sferindo a.o domínio do l\stado do Atn!lzonas, rio, Furtado, Hermenegildo. 1le Moraes. Alves 

· nas condi coes que estaoole ·e, as fa~ud~s na- · de castro. Ovidio Abra.ntes, Urbano de Gou
cioaae:; dllnomioudas - Rio Branco. ~;ituadas veia. Xavier do Valle. L3.:l1enba Li••s, Ai-
nos campos deste nome naquelle Estatto. meida Torres. Lauro Müller, Pa.nl3. RJmos, 

2• parte (às 2 lloras ou n.nt~s): F~ncisco Tolt>nt~no, Ernilio Blum, Fonseca 
. . . GUtma.rii.es, Martms Costa, Ma.r~-<~.1 Escobar. 

Dtscu:>São untcn. do ?~OJecto n. ~ss .. A~ dll Angelo Pinhei1·o. Pereira. cta. Costa, Appa1•icio 
1893, renwten~o, reparttda.m~ote, a. •nn a e Marieo$c, H.ivadavia Corrêa.. Vict.orino Mon
ftlhas do ta.l~ecti.lo marech<•l V~scomle de PG- teiro. Aureliano Barbosa. Pintn rh\ Rocha., 
lotlts a. peos~" que e_ste p:_rcebJ~; Vespasiano de Albuquerque, Fro.nci~co Alen-

Contmuttçao rl:t d•scus:;ao uutca do parec~r castro e cassiano l.lo Na.scimento. 
n. 174 A, ue 189o, sobre as emond<'S do orça. ·~bre-sa a. sessão 
men to da. recell a ; • • 

Continuação da 3~ discussi\o do projecto E' lido. e sem debate n.pprov:J.ua. a o.ctn. r.l:l. 
n. 9li, de 1:395, l·egulando o estudo do ses~ão antel!cdente. 
sitio; 

1~ discussiio 110 pr0jecto n. 225, de 1895, 
dtlndo nov:~ organisa.çã.o ;i guard:J. nacional. 

Levuntt\-se a ses~ã.o â. 1 hom e 30 mi
nutos. 

126> SESS:Í.O EM 23 DE OUTUBM DE 1895 

Presideneia dos Srs. Rosa e Sit~Ja (presidente), 
e Costa A:toedo (2<' l>ice-;n-esidente} 

Ao meio-dia procede-se á. chamada. à qual 
respondem os Sl'S. Rosa e Silva., Artbur Rios, 
Costa. .\zevedo, Thomaz Oelfino, Tavares de 
Lyra, Alencar Guimar-ães, Sá. Peixoto, Fileto 
Pires, Gabriel Salgado, Theotonio de Brito, 

C~r:l. v. Vl 

PRIMElR.A. PARTE DA ORDEM DO DI:\. 

Nii.o ba.Yendo numero para. se votar as roa.· 
terias indicadas na. ordem ,\o dia, p:\Ssa.-se ã. 
materia. em discussão. 

E' anounciada a discussão unica do proje
cto n. 1i6 B, de 1895,emenda. do Senado, au
torisando a abertura do credito rle 3.000:000$ 
para despeza.s com a re$to.uraç.ão das for
talezas. 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a 
discus..<:ão e adiada a votação. 

Entra em 21 dL'lCussã.o o projecto n. 226, 
de 1895, autorisaodo o Poder Executivo a in
tervir no Esto.do de Sergipe pl\l'a :\SSe!lnrar 
o exer·cicio do Poder Legislativo :i :'l.Sscm
tléa Legislativa, iost.a.Uada em 7 de se tem· 
bro de 189j. • .. J..._ 
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O Sr. Paulino de Souza 
Junior-Sr. presidente, quando . n'' seio 
da Commissão Mixta. me foi distribuída. a. 
questão de intervenção no Estado de Sergipe, 
para. dar parecer sobre o assumpto. foram-me 
tambem entregues varios documentos, ta.es 
como Diarios Officiaes daquelle Estado, onde 
veem as a.ctas dM sessões de uma. e de •>Ut1'8. 
das duas Assembléas, .onde veem authenti
ca.s, etc.; e todos os documentl)s ne•:essa
rios para. o. estudo desta imporbntissima. 
questão. 

Foi à. vista de~tes documentos que ~tudei 
os factos como se deram naquelle Esta.tlo. 
Sem elles, Sr. presidente,. é impossível o 
exame da questã.o. 

Tendo de discutir o assumpto, fui pro
curai-os na Secretaria. da. Ca.ma.ro e, com 
surpreza, fui informa.uo que do SenadCI ape
nas tinham vindo o projeeto da Comotissão 
Mixta e o parecer. 

Ora, sem esses documentos, sem essE-s pa
peis, sem essas 1olbas de Sergipe, e impos
sível absolutamente travarmos debate sobre 
o assumpto, por fu.lta. de fnnda:muntos so
lidos. 

O Sa. AURELIAl'io BAB.Bou-Então eu. im
possivellavrar o parecer. 

O Sa. PAULL'-'Ó DE Sovu. JUNlOR - V. El:. 
não me ouviu; a commi$$âo teve-os em seu 
poder; eu os tive em minhas mão..;; V. Ex. 
ou não me ouviu, ou já. quer antecipar uma. 
opposi• ã.o que ha de ser feita em tempo. 

Portanto, voa· propor á Camara o adiamen
to da discussão deste projecto, até que do 
Senado sejam remettidos es..~ papeis. 

0 SR. JOSÉ IGNACIO- A questão está por 
demais sabida; isto e meio protellatorio e 
mais nada. 

O SR. PAULJNO DE SouzA JUNIOR - Per
gunto a V. Ex. si é nec~;:ssario detf:rminar o 
praz.o do adiamento. O prazo que dou é até 
que venham os documentos,porque não posso 
obrigar nem a secretaria da Ca.mara e nem 
a do Senado. 

Nós não podemos suppor sinã.o que este 
serviço seja feito com o ma.ximo inte\'eSSe, 
como sempre. 

O Sa. Pn.ESIDE:-.."TE-v. EY. fa.rã o seu re
querime_nto, e ~i for approvado pelacaroara, 
a Mesa 1mmediata.mente requisita:r-.i. os do
cumentos. 
. Vem.á. Mesa., ê lido, apoiado, para ser im
lmmediatamente sujeito á vo~ãoo seguinte 

Req~<eriment? · 

Requeiro que a di~us..<:ãn do pr<'jeeto 
n · 226. ~e 11395, seja adiada até q'le. r o Se· 
nado, se.)a!D enviados a.s representa.~-õt-s, fo-

lhas officiaes e mais rlocumentos relativos á 
questão da intervenção no ~t&do de Ser-· 
gipe. 

Sala das sesslles, 23 de outubro de 1895.
Paulino de Sou.:a Junior. 

O Sr. Lauro 1\lülle:r {llela o1·cl.e111) 
-Desde que V, Ex. rleclara que na fórma 
do Regimento o requerimento tle adiamento 
não ttm discu~sã.o, sou for·çado a tomar· a 
palavra pela ordem, porque e exactameHte 
de uma. questão regimental que vou oc
cupar-me. 

O r·equerlmento que se discute, nos termos 
em que está. conce'liido, não assignala nem 
termina prazo para o adiamento. (âpoiados.) 

O 8:r. Paulino de Souza 
Junior - Peço a palavra. 

O 8~. Pres ide nte-o nobre depu· 
tado està. enganado; o art. 73 do Regimento 
diz (ZE): 

« O adiamento pôde ser sempre apresen
tado em ordem do dia e sem debate será de
cidido, não podendo, t>nttetanto. ~r apre
sentado quando a Camara estiver em vota· 
ção, . quando orar qualquer deputado ou 
depo1s de encerrnJa a discussão da ma· 
teria.. • 

O art. 74 diz: 
« Não se proporão adiamentos indefinidos, 

por conseguinte .. o deputado qu.e quizer pro· 
por qualquer ad1amento, devera 1ndicar logo 
o tempo para que ha de ser def('rtdo o nego· 
cio ; e, si ouh'O deputado apresentar outro 
adiamento, a votaçã.o da Camara decidir& 
qual deverá prevalecer .:. 

SiW estas us disposições do Regimento 
quanto a. requerimentos de adia.mento. 

O Sr. L a.ur:-o Mulle r- Agradeço a. 
V. Ex .• Sr. pre~ndente, o ter-me precedido 
na exposição que ia f~~.Zer. 

E' exacta.mente esse o o.rtigo a que me re
fi!o. Creio que elle é bem expresso quando 
diz que o deputado «deve\'á indicar logo o 
t~mpo para que ba de ser deferido o nego
CIO». 

Ora, parece-me que no requerimento que 
acaba de ser apresentado não estâ. indicado o 
tempo com a precisão que o Regimento exige. 
V. ~. comprebende, que esta disposição do 
Regtmento teve em vista evitar justamente 
que. uma questão de natureza grave pudesse 
ser lndefin,damente arlia..la; e. no caso pre
sente, escuso de encar~r a. gr-avidade da 
que.!tão. (Muito bc:m. ) 
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Portanto, não desejosinão:auxiliar a. Mesa, 
emattençio mesmo ao illustre deputado, au
tor do requerimento. pet\indo que esse reque
rimento seja formu.la.ío em termos, para. que 
não saia fó.ra do Regimento, e possa ser ac
eeito pela Cama.ra.. 

O Sr. Pnulino de Souza .J"u
ni•.)r (Jlela ol·dem.)-Sr. presidente, a. V.E:t., 
eonco pl1meiro respeitador do Regimento da 
can,ara e das boas praticas parlamentares, 
me dirigi quando apresentei o meu requeri
mento e perguntei si era necessa.rio determi
nar o prazo, e si eu, declo.ra.ndo que a Ca.
mal'a aguardaria os documentos até que 
fossem enviadc)S do Senado, tinha. satisfeito o 
pr~ito l'egimental. V. Ex. me reipondeu 
&BL~mativameute, e por isso ousei fazer a 
ponderação de ha. pouco. 

Si, porém, V. Ex. pensar e determinar 
que é preciso tnarcar prazo, eu marcarei um 
pw.o r.1zoavel. 
s-~ que o meu requerimen.tc va.e ca.hir. e 

por isso não quero dar :pret9xto ~ que se 
abra. debate. Sei muito bem que a questão 
de que trata o projecto, ora. sujeito â dis
ca~. estã condeJIUlada a uma execução 
snmmaria.. ( T,.~canHe di11ersos a.partes. ) 

Jil. vê V. Ex., Sr. presidente,que para uma 
execução summaria não são necessarias 
provas. 

O Sa. PaESillEr>'TE-Peço ao nobre depu
tado que se restrinja á. questão de ordem. 

O SB.. PAliUNo DE Soto-zA JUNIOR- Penso, 
porém, que a. Ca.mara não póde prescindir 
dos documentos; e pela minha parte, si elles 
não vierem, si o meu requerimento não for 
o.pprova.do, estou no m~u direito de recusar· 
me ú. discussão, pelo menos dos fà.ctos. 

Poderei discutir a. questão de direito, .mas 
como podereis demonstrar os factos que al
leguei si não tiver em mão a.s provas~ 

Portanto, se V. Ex., Sr·. presidente, de
tertnina.r que precise o prazo, estou prompto 
a fazel-o, marcando, si V . Ex. quizer, 48 
horas. . 

Si, pol'ém, V. Ex. mantem a decisão que 
proferiu ao receber o meu requerimento, 
nesse caso nã.o ba. necessidade de determinar 
prazo. 

O Sr. Pre•idente- A Mesa. nlo 
considerou, nem considera. indeferido o adia
mento requerido pelo illustre deputado pelo 
Rio de Janeiro, porque, tratando de requisi
ção de documentos que estão no Senado, con
sidera sutnciente o prazo de tre..; ou quatro 
dia.s para que esses-documentos sejam remet
tido,. 

Entretanto, si qualquer um Sr. depu
ta~ o ent.ender preferível fixar o prazo, pôde 
mandar ã Mesa, uma. emenda ao requeri
mento ne~ sentido. 

O Sr. Lauro Mulle a• (1>ela ordem) 
-Declo.ro a V. Ex.. Sr. preside ate, que, 
quando ba pouco pedi a. palavra. pela or<lem, 
não tinha outro intuito senão firmar os pre
cedentes. 

Desde que ,v. Ex. declara. que, na byPQ
these de vencer o requerimento de adiamento, 
tres ou quatro dias serão bastantes para a 
remessa. dos documentos ... 

O SR. PaESlDE~TE- Quo.ndo muito. 
0 Sa .. LAURO MULLER- ••. satisf;J.Ço-me com 

a declaração de V. Ex. e não formularei 
emenda nenhuma. 

Comparecem .rns.is os Srs. Lima Bacury, 
Matta. Ba.cellar, Bricio Filllo, Hollanda. <te 
Lima, Benedicto Leite, Luh: Domingu~s.Cbris
tino Cruz, Anisio de Abreu. Nogueira. Para
naguá., Pires Ferreira. José Bevilaqua, Jun
queira Ayres, Jose Muiano, 'l'olentinc de 
Carvalho, Martins Junior, Pereira de Lyra., 
Q:lelho Cintra., Luiz de Andrade, Medeiros e 
Albuquerque, Miguel Pe-rnambuco, Gonçalves 
Maia, Clementino ~o Monte. Rooha Caval
canti, Menezes Prado. Geminiano Br•azil, 
Neiva. Aristides de Queiroz, Eduardo Ramos, 
Paula. Guimarães, Marcolino Moura, Para
nbos Montenegro, Tolentino dos Santos, Toi:'
quato Moreira., Galdino Loreto, Líns de V as· 
coucellos, Alberto Torres, Urbano Marcondes. 
Erico Coelbo, Mayrink, Ca.mpolina., Vaz dé 
Mello, Francisco Veiga., Cupertinode Siqueira., 
Matta Machado. Arthur Torres, Olegario Ma
ciel, Mariano Ramos, Paulo Queiroz, Pt.dua 
Salles. casemiro rla Rocha. e Brazilio da. Luz. 

Deixam de comparecer com causa. partici
pada os Srs. Coelbo Lisbo3.. Enéas Martins, 
Augusto Montenegro, Torres Portugal, Pedro 
Borges, Helvecio Monte, Francisco Gurgel, 
Cunha Líma., Silva. Mariz, Cha.teaubria.nd, 
Arminio Tavares. Marcionilo Lins. Tosta, 
Dionysio Cerqueira, RGdrigues Llma,Atha.yde 
Junior, Fonl'eca. Portella, Ponce de Leon, 
Belisarío de Souza, Almeida Gomes, Mon
teiro de Barros, João Peoido, Ferraz Junior. 
Alvaro Botelho, LeoneL F ilho, Ferreira Pires, 
V&lladares, Theotonio de Magalhães, Simão 
da Cunha, Manoel Flllgeneio, Para.iso cava.l
cantí. Lindolpho Ca.etano. Carlos das Cba,ga.s, 
Lamartine, Gosta Machado. Alfredo Elli.s, 
Francisco de B:~.rro•. Almeida Nogueira, Gus
tavo Godoy, Morei r:\ do. Sih·a. Pa.ulino carlos, 
Cincinato Braga. Luiz Adolpho, C.'\.racciolo 
e Pedl'o Mo:1eyr. !': sem causu. os Srs. Fer
nandes Lima, O.:l.i\VÍI\110 Loura!ro. .:lcto 
Nunes, Dt•mingos llb Mo1·nes, Costa ,lun or n 
Albel'to Salles. 
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ANN US DA C AMARA 

O Sr. Pt•esíden~e- Vou pôr a 
votos o requerimento do Sr. Paulino de 
Souza Junior. 

O S r. Briclo Fllho (pela ord~m) 
-Peço a V. Ex. que consulte a Cama.ra so· 
bre si consente vo~:ão nom\nal pa.m o re-
requerimento. ·. 

Consultada, il. camara resolve ·a.mrmativ:a.
mente. 

Procedendo-se á votação nominal responde
ram não, i.sto e, não a.pprovam o requari
mento do S1•. Pa.ulino de Souza Junior, osSrs, 
Fileto Pires. Gab1•iet Sa.lgailo, :Matta. Bacellar, 
C&rlos de Nova.es, Bricio Filho, Costa Rodri
g,tes, Chl'istino Cruz, Anisio de Abreu. Ar· 
thur de Vasconcellos, Frederico Borges, Gon
e.a.lo de Logos, Tha.maz cavalca.nti, lldefonso 
Lima, João Lopes. Francis..:o Benevolo, Jose 
Bevila.qua, Augusto Se-vero. JunqueiraAyres, 
Triauade. Jose ~lariano, Arthcr Orlando, To
lentino de Carvalho, Martins Junior, Gaspar 
Drummond, Lourenço de Sá, Gonçalvec; Maia, 
Gouvêa. Lima.. Zama, Santos Pereira, Au
gusto rle Freitas, Leovegildo Filgneiras, José 
Ignacio, Flavio de Ara.ujo, Sebastião Landul
pbo, Torquato Moreira, Antonio de Siqueira, 
Jose carlo.s, Serzedello Corrêa, França. Ca.··va
lho, Oscal' Godoy. Alcindo Gu~nabara. Ame· 
rico de Mattos, Silva Castro. Nilo Peçanha, 
Agostinho Vida.l, Ernesto BrazUio, Barros 
Franco Junior. Landulpho de Ma,:!alhã.~. 
Lima. Duarte, Vaz de Mello, Cha.:,<ras Lobat~. 
Gonçalves Ramos. Luiz Detsi. Octaviano de 
Brito, CU per tino de Siqueil':l., Rodolpllo Abr-eu, 
Pinto da. Fonseca, casemiro d:~o Rocna. Bueno 
de And-:-ada, Francisco Glicerio. F'urt<l.do. Ovi
dlo Abl'a.ntf!s, Xavier \lo Valle, Lamenha Lins. 
Alencar Guima.r:ies. Almeida. Tot•r(>.s, Bra.zilio 
da. Luz. Lauro Mullet·. Paula Ra.mos, Fran· 
cisco Tolentino, Emílio Blum, Fonseca. Guima.. 
ríles, 1\far&ius Cosr .. :~., M:~.rçai Escobar, Angelo 
Pinheiro. Pereira. da. Costa, Apparicio .\fa
l'iense, lUva.davia. Cor1•êa, Victorino Mont<·iro, 
Aureliano Barbosa. Pinto da. Rocha. Vespa.
siano de Albuquerque, Francisco Alenca.stro 
e Cassiano do Nascimento (86). 

Respondem sim os Srs. Lima Bacury, Sã. 
Peixoto, Hollanda. de Lima, Benedicto L:ite, 
Viveiros, Loz Domin:,rues, Gustavo Yeras, 
Eduardo de Berredo, Pereira de Lyra, Coelho 
Cintra, Luiz de Andrade, Corrtelio d:t. Fonse
ca, Medeiros e Albuquerque, Carlos Jorge, 
Ar.l.ujo Góes, Olympio de campos. Menezes 
Prado, Geminiano Bratil, Nei-ça, Man\>el 1::a.e. 
tano. Aristides de Queiroz, Pa.ula. Guilaarães, 
Vergne de .-\breu, Arthn1· Rios. M:ar.:o!ino 
Moura, Pal>anhos Moaten~''N, Galdiao Lo
reto, Thomaz Dellino, Euzebiv . de Queiroz, 
Julio Santos, Sebasttão de Lacerda, Paulino 

de Souza Junior: Ma.yrink, Joiio Luiz, Ca.rva. 
lho Mourão, Fortes Junqueira., Lamounier 
Godofredo, Ribeiro de Almeida., Otega-rio Ma· 
ciel, Paulo Queíroz. Domingues de Castro 
Dino Bueno, Atlolpho l>ordo, Vieira de MO: 
raes, Hermenegildo de Moraes, Alves lle Cas· 
tro e Urban\l de Gouvêa. (47). · 

O Sr. P•·esidente- O requel'i· 
mento fvi rejeitado por 86 votos cont1·a. 47. 

E' sem debate a.pprovada. a. Redacção final 
•lo projecto n. 82B, de 1895,para ser enviada 
ao senado. 

E' po:;to a votos e approvado o seguinte 

R~q~~~rimento 

R.equeiro que se peçam ao governo da Re
publica as seguintes informações : 

Si teve sciencia de que· dous governadores 
acham-se simultaneamente em exercício no 
Estado da. Ba.llta ; 

Que providencias tomou ou pretendo tomar 
para manter o substituto legal do gover· 
nador. 

Sala da: ~s. 21 de outubro de 1895.
Cesar Zama. 
_E' posto _a votos e approvado em 1' discus· 

sao o segumte 

PROJECl'O N. 222 DE 1895" 

Art. 1.• O Poder Executivo ê autorisado a 
abril·. um credito até 1.200:000$, supplemen· 
tar a rubrica - Exercícios findos -. para 
pa,.<>amento da quantia que for devida á. Com· 
panhia. União Sorocabana. c ltuana. conces
si~naria du.s linhas ferren.s de Botucatu, a 
:r1bagy e Tatuhy a Itararé, pela. garantia de 
JUros que a mesma cornpanhic. deixou de re· 
o:eber até :·11 de dezembro de 1894. 
A~t . 2.• Revogam-se as disposições em con· 

t1·ar1o. 

o s._. . • Joi.o Lopes (z)Cla ordem) 
requer dispensa de interstício para o proje
clo entrar em 2· dlscuss:to. 

Consultada., a Ce.ma.ra. concede a dispensa. 
pedida. 

Sã.o snccessiva.mente postos a. Y(ltos e 
approvados em disc~silo uni.:a. e enviados 3. 
Comm.i>são de Redacção os 5eguintes 

PROlECTOS 

N. 231 -1893 

O Co'lgresso Naeion:~l resolve : 
M_t. 1.° Fica. elevada a 100$ mensaes a 

pensao de que gosa D. Constança Leopold.ina. 
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de Albuquerque. vi uva do capitão Francisco 
de Paula. Almeida e Albuquerque. 
Art. 2.• Revogam·se as disposições em con· 

uirio. 

N. 118-189'5 

O Congrel!so Nacional resolve : 
Art. 1.• Fica. revertida em favor de Dona. 

Florinda Menna Barreto Ferreira a. pensão 
concedida por decreto do 19 de a.gosm de 1857 
3D. Balbina Carneiro da. Fontoura. .Menna 
Bal'reto. 

Art. 2.•· t{evogam-sa a.s disposições em con
lra.rio. 

E' a.nnunciada a. vo~ão do projecto n. !93, 
de 1895, autorisa.ndo o Poder Executivo a. 
rerormar os estatutos da Esc<,la. Polytechnica. 
do Rio de Janeiro, de accordo com o projecto 
formulado pela respectiva. congregação em 11 
lll3io deste anno, com as restricções que 
indica; e a nomear etreotivos, independente 
de concur~o. nos termo1 do art. 318 do 
decreto n. 1,159, de 3 de dezembro de 1892, 
o. lentes substitutos que na. referida escola 
exercem interinamente o ma.gisterio a mais 
de lO a.nnos, sem interrupção algum& (2• dis· 
cnssio). 

terminar seus estudos sob o regimen em que 
se mat1•icularnm. 

§ 2:· Esta. dtsposiçilo aproveita tarnbem aos 
alomnos que, embora não se achando matri
culados ienha.m prestado exame nos cursos 
geral e espeoiaes dessa. Escola e aquelles que 
termin:'lrem o curso de proparatorios até ao 
fim do corrente atino 1ectivo. 

E' tambem approvada a seguinte emenda 
do Sr. Paula Ramos : 

On!le se lê:-Curso Geral-2• anno-Topo
gr:r.pbla-Legislaçã.o de terra.s-diga.-se : -
Topogra.pbiu.-Legislação de terras e prin
cípios geraes de colonis:tções. 

E' post.'l. a. votos e a.pprovada a emenda do 
Sr. Bricio Filho, suppre.;sivr~. do art. z• do 
projccto 

São coosidel'a.dos prejudicados art. 2• do 
projecto e a. emenda. que ao mesmo artigo 
o1l'ereceu o Sr. Tosta.. 

B' a.pprovado o seguinte 
Art. 3." Revoga.m·seas disposições em con

contrario. 
E' o projecto, assim emendado, approvado 

em 2• discussão e enviado á. Commi~ de 
Instrucçã.o e Sa.ude Publica para red.igil·o 
para 3• discussãQ. . 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem)
O S r . Bueno d e Andrada (pela Sr · presidente. sendo este projecto de grande 
d importancia. e estando a. CongTegação da Es

or '"1
) requer a. retirada. do requerimento cola Polytechnica 110. muito tempo recllAmando 

que otrereceu pare~. que volte â Commis.<=ão um l.'egulameoto põlra. aquella. Escola. peço a 
para dnr p:~orecer sobre a emenda. que ofi'e- v. Ex. que c•.)nsulte á. casa si concede rlis-
n~. . I 

Consultada, a Catml'a concede a retirada pensa < e interstício p:~.ra que o projecto seja. 
pedida. dado para. a ordem do diu. 11a. sessiio de ama-

Em seguida e posto a votos e approvado nllã, sem prejubo da impressão do. Redacção. 
salvo.s as emendas o seguinte art. 1•: E' concedida a. dispensa de interstício para 

O Congresso Nacioal decreta : 0 projecto n. 193, de 1895. 
• . . . E' posta a. votos e a.ppt·ova.da a seguinte 

Art. 1. Ftca. o Poder Executivo autor1- emenda do Seoado ao projecto n 176 B de 
s:l.dc. a. reformar os estatutos •la Escola Po1y-l189õ· · ' 
tecbn~ca. do Rio de Janeiro, de a.ccordo com · . . 
o PZ,:OJecto formulad!> pela. respectiva congre· Ao a.rttgo umco: 
gacao em 11 de ma.10 do corrente anno, com Substitua-se pelo ser.ui.nte: 
as seguintes restricções:-Aos arts. 30 e 31, , ~ . . . 
accrescente·se: Darà. igualmente direito a. «:E o governo autortsa~o a _abrtr ao Mu:u~· 
matricula 0 certificado de approva.ção em ter10 da. Guerra, co.m appbcaçao no ex~tctcro 
exame de mndureza. . corrente e no proxtmo t'ut'!ro, o credito de 

O art. 105 ser;i. modificado no sentido de 3.000:000$, pa.ra restaur~~ e melhoramento 
ampliar·se de um, a. dous mezes, 0 prazo d~, f~r~lezas da Re~ubhca; revogadas as 
entre o encerrc~.mento das inscrpções, em con- lhs~tç.oes ~m contr~rto. ?> • -
formidade com 0 art. 64 •lo Cvdigo app.rovadl) E_ o proJ.ecto envtado a Commlllsao de Re-
pelo <lecreto n. 230, de 7 ne dezembro de 1894• dncçao. offictantlO·se ao Sena.to. 

E' posta a votos e a.pprovada a seguinte E' annunci!Wa a conlinuaçiio da 2~ discussão 
emeod.J. dos l:>rs. Bueno de Andrada e outros: do projecto o . 226, de 1895, a.utorisando o 

Ao a1-t. 1•- a.ccrescente·se·: Pod~! Executivo a intet•vir ~o. &tado de 

I Sergtpe ~'ra assegurar o exerctcto do Poder 
§ 1.•. Os aetuaes alumnos dos cursos geral Le.,"i:>lativoâ Assembléa. Lt>gislativa insta.Uada. 

e especta.eS da Escola Polytechnica. poderio em 7 de setembro de 1894. ' 
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· O Sr. Zam.a. não pretendia. entrar no present.1. e outros que se acham nas mesmas 
debate, estava. resolvi<lo a deixa.l·o correr pot· condições; procura outros canaes, e vem ao 
conta da Ca.ma.ra. dos Sl's. Deputados sem en· Poder Legisla.tivo,pa.ra. o qua.l. o proprio Chefe 
volver-se !lelle; mas, com pezar, tem notadc do Executivo remetteu o Legislativo em sua 
que as questões dos Estados submettida.s á. Mensagem. 1 consideração dos Po<ieres Federaes, estão o sn.. PAULtNO DE SouzA JUNIOR-Si o p0. 
sendo toma.da.s antes como questões de parti- der Judiciario negar justiça a. v. Ex., v. EI. 
dos, do que como questões que importam a recoi'rerâ ao Poder Legislativo? E' questão de 
boa. ordem, a organisaçã.o regular da Repu- competencia; si a questão é da. competencia 
blica Federativa. Esse modo de encarar as do Poder Executivo. v. Ex. não póde pedir 
cousas no presente parece-lhe um erro, por- a intervenção do Legislativo. 
que a. Camara tleve deliberar de maneira que 
córte de vez estes excessos, estes abusos que O SR. ZA~-0 que é facto é que em um 
estão se·ndo commettidos nos Estados pelos pa.iz organisado nã.o se podam na.r certQs phe. 
:partidos que, ou se querem manter nas posi- nomenos sem que nessa. organisa~ se eu· 
ções, ou querem conquistai-as. Não desco- centre o correctivo para tudo quanto l!ahil' 
nhece 0 direito que tem 0 partido que gover- das normas constitucionaes. E; si não ha. esse 1 
na de querer conservar-se nas posições, e correctivo, o paiz não está org:misado. 
ainda menos nega áquelles que são opposição Si, nas condições em que se acham o orador 
o direito de conquistar 0 poder, mas quer e seus amigos, tendo recorrido para o Presi
para. uns, quer para outros, ha regras de- dente da. Repnblica., e recebido as resposta.s 
terminadas, das quaes os partidos não se po- evasivas-que receberam, nada. conse,ouira.m, 
dem afastar, e todas as vezes que se afas· era. natural que recorressem a um outro 
ta.m ferem ·de frente o principio ba<>ico da poder· 
Constituição, que e o sy"tema. representa- Ora. o anno passado a. Cam.ara tinha rejei
tivo. A conservação no pode1• ou a. conquista ta.do um projecto do Sr. Milton dando a com
do poder só se podem fazer por m.eio de eleí- petencia. ao Supremo T!•ibunal para resolve1' 
ções Jiberrimas em que a vontade popular se estas questões. 
manifeste. Desde que meios artificiaes forem Era. natural. portanto, que deaote do que 
en~pregados, não se legitima, nem a conser- se tinha passado em annos anteriores, e de
vação no poder, nem o assalto ás posições ante da a.ttitude do Presidente da Republica, 
por parte aos opposicionista.s. procurassem o ultimo dos poderes que re-

Já disse out ro dia que, si oooupa.sse o posi- sta.va.,o Poder Legislativo, pa.ra pedir remedío 
cão de Presidente ds. Re.publica., tendo o aos males que aHligem o aeu estado. 
art. 6• e seus paragraphos deaute de si, n~o 0 SR. PAVLINO DE SouzA JumoR-Teem 0 
se sentiria na necessida/!e de procurar sub· Judiciario. 
dividir as responsabilidades, que lhe deves-
sem tocar, com os outros poderes do E$tado. O SR. ZA MA. -Já declarou que a Ca.mara o 
Firmado no seu criterio politioo e adminis- anno passa.<lo rejeitou o ]lroje~to do Sr. Mil
trativo. rt:sol>eria no mommto o que llle pa.· ton, dando competencia. ao Pod~!r Judiciario, 
recesse mais cónveniente, tendo entretanto o e que por sua. vez o Poder Judiciario já se 
cuidar~o de mais tarde, rlar conta a.os repre- declarou inoom:petente. 
sentantes da. Na,cãodo seu procedimento e su- o SR. PA.ULINo DE SouzA Ju.Nron.-V. Ex. 
jeitando-se ao seu julgamento. nesta parte não é logico. 

0 Sn.. PAULINo DE SouzA. JUNIOR-Si V. Ex. 0 SR . .Z.uu-Não sabe si élogico; só sabe 
pensa. que esta. a.ttribuição é do Poder Ex· de uma çonsa, e que está muito enfermu. e 
ecutivo, porque vem pedir ao Poder Legis- comsigo o seu Estado,e :precisam a.mbos de re 
lativo esta. intervenção' medio, venha. de onde vier. 

O SR. ZA.MA. responde que sim, porque é E, portanto, procuram os poderes federaes; 
obrigado a conformar-se com o que vê no seu o Executivo esquiva-se, o Judiciario decla.rar 
paiz. se incompetente, não ba remedio sinão recor· 

O SR. PAULINO DE SouzA. JUNIOR-Isso não; rer ao Legislativo· ( 4partes. ) 
ainda não foi decretada uma intervenção pelo Seja qual for o poder, o orador é partida1·io 
Poder Legislativo. da intervenção em certos e determinados 

casos. 
O Sn.. ZAlllA. procura. a íntervenclio do Po- E nem se argumente com a. otrensa. â. auto-

der Legislativo, porque cansou de procurar nomia dos Estados. 
& interven<;ão do Poder Executivo, e não en- A a·utonomía dos Estados não e absoluta
controu nelle o remedio que julgava. dever mente prPjndicada. pela inter"Vençii:o dos'' pé:' 
encontrar e nlio podem ficar sem remedio os deres Jederaes em certos e determinados c&· 
males que afttigem o Estado que o orador re- sos; e é por isso que a Constituição escreveu· 
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Dlodo que no fllturo dei::em estas pratieas 
reprovadas, para. entrarem em um caminho 
l)lais largo de legalidade, unico que póde 
J]lanter os homens em luctas ~rias, sem pro· 
rocur odios profundos. 

0 SI>... GEMIN'!ANO BR.I..ZlL-V .Elt. esta. com
promettído a dar a fórrn,a. 

O SR.. Z,\MA.- Traz a fórma. Foi or~rooni
;adas as pressas, e por isso póde ter defeitos 
na redacção, mas póde ser melbOl'a.da.. 

Quer a intervenção do poder fe lera.l no 
sentido, do seguinte substitutivo. (Lê.) 

O SR.. OLYM.PlO Dl!: CAMPos- Subscrevo 
esse substitutivo; estou de pleno acco:rdo. 

O Sa. z.uu .. já iõlgade encontrar uma. das 
partes de accordo aomsigo. 

O Sa. GEMINJANO Ba.ú.u.-E o Sr. Gouvêa 
Lima o que diz ~ 

O SR. ZA.lllA affirma. que os nobres depu
tldos não podem deixar- de concordar com o 
sen substitutivo, sob pena. de faltar i\O com
promisso tomndo perante o seu Estado e pe
rante a Nação, prlt>que desta tribunt~. ja o 
illustre deputado o Sr. Geminiano Bmzil de
clarou que acceitava um novo pleito para 
que os direitos pudessem ser liquidados. 

Governo por esta forma não constitue Re· 
publica. 

Governo de bico de pena., de Assemblêas 
de campa.nario, de poderes orga.nisa.dos â 
baioneta, fraudes e de víolencins, não ego
rerno republicano, é governo do despotismo 
e anarchia. ; e não se fe7. uma revolução 
para ftrmar neste paiz o despotismo e 
anarcbia. 

0 SR. GEMINlANO ERAm- Não considere 
tudo, se me faz fil.vor, á imagem e seme
lhança. da. Ba.bia. 

O SR. ZAMA diz que o a.Ilarte do nobre 
deputado póde ter muito espírito, mas não 
tem o alcance de S. E:I:. lhe quer dar. 

Nem os bahiano~ são melhores do que os 
sergipanos. nem os se!'gipanos são melhores 
do que os bahlancs. 

Pelo menos ha para Sergípe a honra de tlr 
sido o primeiro ~fazer duplicata de Assem
bléas, e os bahia nos sii.o os tristes imitadores 
desse tríste exemplo. 
o que quer para. esse pa.iz e libertar todos 

os Estados, porque não quel' (diga-se a pa
lavra como· ell:l ê) esta. vergonha de elei
çOes fa.~sa.s, que nii.o significam sinão a von
tade 1los intere;,.;ados, e nunca a vontade po
pulat• .. 

Acreditem os nobres deputados, diz o orallor 
que todas essas ditHcmldades com-que a. Re
publtca. tem lucta.do não teem outra causa 
efiiciento sinão a violação das urnas, a au-

sencia da vontade nacional na orga.nisação 
dos poderes. 

As outras causas são concomrnitantes, ma.s, 
estudado o phenomeno na. sua origem, os 
nobres deputados, hão de encontrar como 
causa. efficiente, principa-l, agindo mais do 
que todas, o vicio eleitoraL que desgraça
damente trouxe o re'\ulamento subscripto 
pelo honrarlo general mineiro no governo 
provisorio. 

Julga ter dado demonstração de seu desejo 
de yer as cousa.s mell1oradas nos di:fferentes 
estados, apresentando o subst ituto que acaba 
de ler. St a Ca.mara o accelta.J·, muito bem ; 
si o rejeitar. terá feito o que coube em suas 
for;;ll.S e ad impossibilia . •• 

O que continuaaaffirmar é que as questões 
como a da Bahia., de Alagõa.s, de Pernam
buco e de Sergipe, não são questões de par· 
tido ; hão de se1• resolvidas como questões 
que enten-1 em princi-palmente com a. boa. or
ganisaçã.o da Republica. 

0 Sa. GEMINIANO BRAZIL-Cu a Republica 
não valem cousa. alguma.. 

O SR . Z .. UIA - O honrado Presidente da. 
Republica podia ter dispensado este trabalho 
ao Congresso. S. Ex. tem duas doutrinas. 
tem uma rloutrina para Bahia, Pernambuco 
e Sergipe, e outra para Alagôas. 

No momento em que conveiu repôr o barão 
de Traipú. não tratou de indagar si havia 
Tribunaes locaes competente5 pam j ulga!' de 
validade ou constitucionalidade dessa. eleição. 
Ea:-at~lorit"-te propr ia, immedlatamente or
denou ás foroa.s feder9.es que repuzessem o 
barão de Tra.ipú. Agora S. Ex . hesita: quer 
dividir responsabilidades. 

Pois bem ; seja generosa a ca.mara com o 
Presidente 11::1. Rellublica, l'.arre,rtUe o Poder 
Legislativo com a. parte da r esponsabilidade 
que o Executivo não teve a. bcmbridade de 
carreg;1r inteira. Entreta.nt•) quem assumfl 
aquella. posic;ão deve faze1• como iet o ma
recha.l Floriano Peixoto declarar que era. re
sponsavel deante da Naoão por tudo quanto 
se tinha praticado até então. . 

O Srt. GALDL\TO LoREto- As 11y-pothases 
variam. 

O Sr.. ZAM•\- Por que é que "Venho aqui 1 
por que ê que veem os nobre deputados '! E' 
porqu~ no Poder Executivo não acham as 
me•lidas que deviam ter encontra.do desde 
Logo . Si os nobres deputados quizerem que os 
estade>s continuem da fórm<~ por que vão, 
declara- que só hão de conseguir uma. causa : 
divió.i:r este -paiz em vencedores ~ vencidos, 
oppressores e oppre~aos ; porque, pelo modo 
por que as causas vão, fiquem sabendo que 
nenhum partido, expulso da sua posição offi· 
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o seu art. 6• com os seus quatro numeros 
ditferentes. 

A autonomia dos E~tados desa.ppa.recerá. de 
uma. vez si não houver meio de se corr~gir 
os abusos de governos que violentamente ou 
peta fraude alli se implantam. 

Assim é que deixarão de ser E~tados auto
nomes de uma federação, para. ser uma parte 
de territorio governado por falsos dictado
res, sem nenhuma. attenc:.ão aos preceitos 
fund:~mentaes da Republica proclamada. a 16 
de DO\"embro. • 

O erro em q11e se labora é suppor que nes.:. 
tas questões os interesses dos amigos politi
cos ou dos partidos locaes devem ~obrepujar 
a tudo. 

Ess-es d11vem ser postos de parte. 
A intervenção é neces.oa.ria. 
Em que termos, porém. é neeess-:~.ria a in

tervenção dos poderes federa.es nos negocies 
de Sergipe~ 

Será um erro grave interV.r o poder fe
deral para. firmar no poder o coronPl Va.lladão 
ou o Sr. Coelho e CampolS. 
: Isto será o poder federal tornar a bandeira 

de um dos partidos. fazendo-se agente desse 
partido. {Apoiados . ) 

O que é preciso é que o poder federal es
tude conscienciosamente como os factos se pas· 
saram, e quando reconhecer que. de parte a 
parte. houve irre,oula.ridarles que ferem os 
princípios do systema repre5entativo. pro
ceda de modo que essas irregularidades ces
sem. pa.ssem como que uma esponja. ~obre o 
pleito. 

0 SR., 0LYMP10 DE CAMPOS- Esta-mos de 
pleno aecordo. 

O SR. ZA.MA fi)Jga muito de ouvir o aparte 
do nobre deputado. 

O SR. GE~ID%1AO BttAZlL- E folgará. ainda 
mais si eu lhe disser que estou de pleno nc-
cordo. · 

O Sa. Z.urA. acredita que o proprio nobre 
deputado, adversario dos que reclamam, 
pensa com SS. Exs. neste momento. 

0 SR. GOUVEA LIMA-Sem duvida. 
O Sa. Z.UIA~ Qua.l o modo pratico .• • 
O SR. GEML'XIANO BRA.ZlL- v. Ex, terá a 

bondalle de indicar o modo pratico. 
O SR. ZA:\lt..- Concorda. no fundo com a 

commissão, isto é. pen~a. que é preciso a in
terven~ão r.o Poder Legislativo. de5de que 
outros poderes niio teem querido avocar a si 
a. responsabilidade de intervir. 

O :parecer da <!'Ommiss-M diz: O governo 
intervir.i.. 

Logo, no fundo está. de accordo com o ora
dor ; a discordancia. é no modo porque· essa 
intervenção deve se fazer. 

Pelo p:1.recer da. commissão. e pelo seu pro
jeeto. o governo é Autorisad.o a. ma.nda.r re
pôr na.s posições a. assembléa. que se reuniu 
no Rosario. e a. imestir do poder o senador 
Coelho e Campos. (Tr-ocam-se 11arios apartes.) 

Pede um pouco de a.ttenção. Póde ser que 
seja um máo _interprete do ya~ec~r..: mas ·o 
que nelle se I e outra. cousa. na.o e sma.o mon
tar o partido dos nobres deputados contra o 
partido do St•. Vulla.dão. 

0 SR.. GEMIN:u.NO BRUIL- Como é que 
v, Ex .. tão amigo da. lei e da iiberdalle, le
vanta. uma proposicão t.'i.o gra.ve1 Nós Dho 
queremos que o governo se intrometta. par-a 
levantar um pàrtido e fazer cahir outro. Não 
queremos esse fu">or ; o que desejam~s ~ que 
baja justiç.a e rnoralida.de na aprec1aça.o da 
legitimidade di)S factos. 

O SR. Z.uu .. -E' isso mesmo que quer. 
O Sa. GEMl!\IA.~O BRAza. - Então estamos 

de accordo. 
O Sa. ZAMA-ü' isso que va.e propor. 
O sa. GEMI!SIA.O BRAZI~r-Nesta parte creio 

que será. muito a.~a vela. cada um assumir 
a soa. responsa.bilidade. 

O SR.Z,utA-Os nobrts deputados, segundo 
diz~m. confh1m na opinião publica c contam 
com o apoio do povo se1•gipano ; e por outro 
lado, o nobre deputado garante que tem por 
si a população. 

Houve eleições nas quu.es •. é incontestavel, 
sejam fra.ncos. dera.m-se de lado a lado grau
des irregularidades. 

0 SR. 0LYMPIO DE CAMPOS-Na eleição pre
sidencial. 

O SR. Z..uit..-E nas outras tambem. c Ces
teiro que faz um cesto, tendo cipó e tempo 
faz um cento.:. 

Quet• que se e9tude o facto como elle deve 
ser estudado. sob todos os st~us aspectos ; que 
se tome uma. resolução politica que apro
veite para. o futuro a todos os Estados. 

O Sn.. GE~tlNtANO BlllZlL-Espero de V.Ex. 
~e es~udo. 

O SP.. ZAMA-Não se deve consentir que 
nenhum governo commetta. excessos,deve-se 
pugnar contr-.1 os que ferem o pudor das 
urnas. 

O que o OI"<'-dOl' propõe. no CJso presente, é 
o que deseja para todos os Estados. 

Reelama.odo. como tem reclamado, pela in
tervenção central nos negocias da Bahia, não 
deseja que o POiler Legislativo vã coufi"rmar 
o que o seu partido fez. Niio, porque tem a 
hombriedade d" dizer , ~mo tem dito mais de 
oma vez. que todos teem responsabilidade de 
que não se podem eximil·, e que o que é pre
ciso é que uns e outros sejam corrigidos, de 
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eia.l. poderi recuparal-a sinão á custa das 
armas. 

E. si·os partidos locacs podem talvez Jucta.r 
com va.ntag,,m uns com os outros, não ha 
nenhum delles que resista á intervenção do 
Porler Federa.l. 

E a que papel flca reduzido o Presidente 
da Republica. que só intervem quando aLte
rada. a. ordem publica, e ã. requisição do go
vernador 1 

Fica. transformado em sa.teHite, em beie
guim desse governador. obrigado a !brnecer 
força para e magar aos seus adversa.rios. E, 
si não lia para isso correctivo, todos os go. 
-vernadores que puderem dispor da policia se 
manterão atlfJerpettn.tmemquanto lbes aprou
ver, passando depois o poder a in•livíduos 
que repre;;entem os mesmos interesses, as 
mesmas idéas. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS- Reformando 
a Constitniçãoa.nuualmente como em Sergipe. 

O SR. ZAMA- Si não htl; escrupulos pa.rn. 
cousa nenhuma,l';i fJonsiituições estaduaes são 
reformada~. si magistrados são demtttidos, 
como em Ala.gôas e outros lagares, e aposen
tados escanda!os<~.mente, oorno na Bahia, onda 
se ir:i. corn essa. po\itica. e essa administração'? 
A.' ruína da. União e, pol· conseguinte, da 
Nação. 

Assim, vac remetter á ~tesa. o substitutivo, 
deixando á C mara a faculda·1e do reso!vet• 
como ~ntender em sua sabedoria.. 

Cumpriu o seu dever de protestar, como 
um lt'Jmem que des~ja ver a Repub\íca. con
solidada. contra os exce:;sos partiúarios, e de 
reclamar do uni co podel' de quem resta es
perar alguma cousa. do Poder Legisla.tivo, 
providencias que ponham termo a e~ses ex· 
cessos o que nos 1itça.m entrar na fõrrna fe· 
deratíva racommendada pela Constituiç:io de 
24 de fevereiro. (Muito bem, . muito bem.} 

.E' lida, apoiada. e posta. conjuntamente 
em discussiio a seguinte 

Emen-da 

Substitutiva do pro,íecto n. 226, dei895; 
Art. L • O Poder Executivo intervirá no 

Estado (1€ Sergipe para. o fim de unnull:\r as 
eleições alli procedi<ia~> 11ltimamente pa.tta 
membros da Assembléa. L~"islativa e goveroa
dOl' do l!: stado, nomeanrlo um interventor que 
pr,'sida as novas eleições assumindo o go
verno e oJierecendo aos partido::; daquelle 
Estado as necessari~-s garautlas para.llberdude 
e verdade do voto . 

Ar-t. 2." Só depois de verificados os po~eres 
dos membros da nova Assemblea do governa· 
dor eleito, a est e passara o interventor a ad
ministração. 

C:uoara V . Vl 

Art. 3. • O governo fica autorisa.do 11 fazer 
as des:peza~ necessarias para este tirn e a 
torna.r outras quaesquer providencias que 
lhe pos.>am ser indispensa v eis, 

S. R.-Sala das sessões, 23 de outubro de 
181!5.--Gesa,· Zama 

O §;·. Menezes Prado (Este dis· 
m•rto rleixu de ser pt<blicado, tendo sido en· 
t!·egue em temJlO ao o1·ador .) 

Fica a (li~cuss1Lo adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciadi.\ a iliscussão unica do pro· 
jecto n. 288 A, de 1893. revertendo. rcp!-'l'
tidamente, á Yiuva e filhos do fallecido ma
rechal Visconde de Pelotas a pensão a.. ue este 
percebia. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discu~são e adiada a votação. 

E' a.nnunciada a continuação ria discussão 
unica. do parecer n. 174 A, de 1895, s obre as 
emendas otrerecidas em 2" d iscussão do Orça· 
mento da Receita. 

O Sr. ~Tosé Ca1•Ios-Sr. presidente, 
sou proteccionista., mus proteccionista em ter
mos, razã.o por que venho á tribuna justifica.r 
o meu voto contra a. emenda. aqui apreseut ada 
pela nobre bancada do Rio Grande do Norte, 
propondo o n.u~mento do imposto (\e importa" 
çü.o sobre o sal de procedencio. estrangeiro: 

Venho igualmente justificar o meu voto 
ccmtr:\ a emenda apresentat1a por gra.nde 
numero de deputados mineiros .• . 

VozF.S-Assignada pela toi.alidn.tle. 
0 Sn. Jo~E CAULOS- Sirn. por to'1a. :t ban

cada. mineil'a o mais por al~uns collP-gas 
1'1.'\Pl'tlSenta.ntes de Goyaz, crea.nao o imposto 
de !5$ por cabeça de gado em pé importado 
do Rio da Prata; da mesma maneira que. 
Sr. presidente, da.rei a.~ ra2.ões por que não 
concordo com a emenda dos meus nobres ami
gos deputados pelo glorioso Estarto do Rio 
Grande do Sul, crea.ndo um i mposto sobre o 
xarque de procedencia platina , e a.cceito a 
emenda. da Commissão de Orçamento que mo· 
difica o valor do imposto indicado nessa 
emenda. 

U:~r SR. DEPUTADO-V. Ex. parece que está 
enamorado p~lo Estado do Rio Grande do Sul. 

O SR. Josi: CARLos- E' porque tenho bom 
gosto. 

O SE.. PINTO DA RocH:A.-Agradeço a V. Ex. 
e m nome da bancada rio-grandell:le . 
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0 SR. Josi: C.Utt~-8r. presidente, do es· 
tudo que fiz a. respeito da impor~.ão do sal 
de procedencia estrangeira, a julgar pelo que 
acontece no porto do Rio de Janeiro. verifica
se que de certo tempo a esta pa.rte o consumo 
do sal nacional auomentou em tal proporção 
que reduziu consider avelmente as entradas 
do sal estrangeiro. 

Os meus nobres collega.s deputados pelo R.io 
Grande do'Norte, signata.rios da emenda, hão 
de me ficar agradecidos pelo enorme reclame 
que fou fazer a favor do sal nacional em troca 
da. rejeição da emenda.. 

Recorrendo, o Sr. presidente, á. preciosa 
collecção de retrospectos commei'ciaes publi
cados pelo Jornal ILl Com11tercio desta capital, 
pude organisar um quadro que mostra o 
movimento havido na entrada do sal no porto 
do Rio de Janeiro a contar de 1880 para. cá, 
tanlo de procedencia estra.ngeira, isto é, do 
Porto, Lisboa, Setub:\l, ilha do C&bo Verde e 
do Mediterraneo, como de a.lguns Estados do 
Norte do Brazil. 

A Camara verá por esta exposição resu· 
mida de algarismos, que nos annos de 1880 e 
1881 não mereceu registrar-se a entrada do 
sal nacional, naturalmente por ser insigni
tl.cante a quantida.de importa.da, ao passo que 
a entrada do sal estrangeiro foi de 37.351.96! 
litros no o.nno de 1880 e .su iJiu a 41.626.638 
em 1881 . 

Em 1882, Sr. presidente, já começa. a fi. 
gurar no qundro as entradas, o sal nacional, 
registrando-se 4.722.840litros e o sal estran· 
geiro, jil. com um rlecrescimento, pois foram 
importados nesse a nno 32.448.711, ou menos 
9.In.9381itros que no anno anter ior. 

Em 1887 a importação do sal nacional já 
attiogiu Q. 16.265.365 litros e o estrangeiro 
desce a 22.657 . 160 litros. 

Desse anno em deante, Sr. presidente, a 
import<~ç.ão do sal nacional vem augmen
tando gradativamente e a d~ procedencia es· 
tra.ngeira cedendo o terreno de um modo 
considera vel. 

Assim é que no anno de 1892 a importação 
do SJ.l nacional foi de 44 .912.0361itros e a do 
sal estrangeiro de 2.041.300 ; no anno de 
1893 a. diJrerença. foi ainda mais notavel, 
porque ao passo que o sal na.ciona.l fornecia 
pa.ra. o consumo 42 .656.380 litros, o s:1l es
trangeiro apenas fazh-se representar pela 
insignificante qua.nti la.de de 707 .000. 

Quero.-Sr. presidente, que V. Ex. e a Ca· 
mara. vejam com os seus pt•opt•io3 olhos a 
marcha. progressiva da importação .io sal na· 
cional ao la.do •la b11.tida em retirada do sal 
estrangeil'o, para que tirem por si mesmo a 
conclusão. que eu tirei para condemnar a 
propo3f.a i! e augmeoto de mposto ~obre um 
genero de primeira necessifiade. 

Aqui está, Sr. presidente, o quadro que 
orga.nisei com d~dos otficiaes. 

Entro.d4 do saL no porto Rio de Jat1eiro 

PROCEDENCI,\ 

ANNO 

Nacional Estrangeira. 

1880 .... .................. 37.351.964 litros 
1881. ... ............ ... ... 41.626.638 :. 
1882 .... 4.72'2.844 litros 32.448.711 :. 
1883 .... 2.599.683 ,. 44.071.659 • 1884 .... 1.855.808 ); 56.099.574 :. 
1885 .... 5.437.059 .. 37.061.389 ,. 
1886. · •• 4.856.832 .. 38.276.39'2 ::t 
1887 .... 10.200.305 » 22.~7.160 .. 
l SSR .... 28.739.732 ,. 7.911.780 .. 
1889 ... 23.934.569 .. 4.411.528 » 
1890 .... 33.582.130 .. 1.154.886 » 
1891. ... 't:1 165.187 . » "8.846.200 ::t 
1892 .... 44.912.036 » 2.041.300 » 
1893 .... 42.656.380 ::t 707.000 » 
1894 .... 12.563.646 » 1.248.000 ., 

Deste quadro, Sr. presidente, pode-se con
cluir que não ha a menor necessidade de se 
ag" ra.val' com impostos novos o sal de pro· 
~encia. estrangeira. para a.ninar a explo
ra.çã.o das salinas na.ciona.es no Rio Grande do 
Norte e tle outros pontos da. costa do Brazil. 
(Muito be,n ; apoiados.) 

Si ainda entra, Sr. ·presidente, no Brazil• 
sal de Cadiz ou de qualquer outra proce·. 
dencia estl'angeira, é sómente porque o sal 
nacional não se presta com vantagens para 
~rtas e rleterminadas applicações. 

0 SR.. PIXro DA Roo!tA E OUTROS-Apoiado. 
O SR. Josi CA.&LOs- Dizem os entendidos 

que o sal nacional atntla vem multo carr~ 
gado de $1Jes de magnesie, que o tornam im
proprio para a industria do xarque. ( Apoiad~s 
da bancada riograndense.) 

Ja com o sal de Cabo Frio não se d{~ o 
mesmo, devido ao cuidado cbm que é tratado 
e pot· isso é pre ferido para o preparo de 
carnes e de certas conservas. · 

Folgo, Sr. presidente, •le ver entre os col· 
legas que me honram com a sua atteoção o 
ill';lstrad.l) professor e amigo, o Sr. deputado 
Er1co Coelho, que reune as qualidades de pro
fissional da maior competencia a ele repre· 
sentante do Estado do Rio de Janeiro e espe· 
ci:~olmente do districto de que faz parte Qi.bo 
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FriO-emporio da industria do sal nest11. parte 
da costtt brazileira. 

Acredito, Sr. presidente, que dentro de 
mais um anno o sal nacional terá repellido, 
pelo menos do mereado fluminense, o sal 
estrangeiro, e sou levado a pensar assim pela 
forca demonstrativa dos algarismos já men
cion~dos no quadro que apresentei ha pouco. 

O S:a. E:arco COELHO-E neste ultimo anno 
o sal estrangeiro ainda. entrou porque es
casseou a. colheita. do nacional _ 

O S&. Jos:E C.uu.os-Si do estudo da quan
tidade e qualidade do sa.l importado, Sr. pre
sidente, passarmos o. oonaiderar o custo de 
ca..da-40 litros-ainda com mais forte razão 
encontro argumentos para condemnar o au
g-mento do imposto. 

Não precisarei remontar á. data de 1882, e 
apenas citarei á Camara. o que se deu no 
ultimo semestre de 1894 rererente as cotações, 
que mais ou menos é a repr0ducção do que 
se encontra em períodos anteriores. 

As cotações por mezes foram as seguintes, 
por 40 litros : . 

Janeiro .•..• 
Fevereiro ... 
Março . .•.•• 
Abril .••.... 
Maio ...... . 
Junho ••..•.. 
Julho .....•. 
Agosto •..•• 
Setembro ..•• 
Outubro .... 
NoveiLbi'O •.. 
Dezembro .•.• 

NaoioMI 

1$300 a 1$600 
1$250 a 1$550 
1$400 a: 1$550 
1$500 a 1$600 
1$600 a. 2$000 
1$800 a 2$100 
2$800 a. 2$800 

2$800 a mooo 2$000 a 150 
1$800 a" 00 
2$'200 a 2 400 
2$200 a 2$'00 

Estrangeiro 

3$'200 a 3$300 
3$000 a 3$200 
2$290 a 2$300 
2$200 a 2$700 
2$500 a. 2$800 
2$500 a 2.$800 

· UM Sa. DEPUTADO-V. Ex. esta argumen
ta.ndo com muita va.nta.gcm. (Apoiados.) 

0 SR. JOSE' CARLOs-Não é tudo ainda, 
Sr. pre.osidente, citarei mais. o seguinte re
sumo do que se passou na ultima quinzena 
deste mez~ · 

Sal-De Ca.diz vieram 2.600.000 litros, de 
Lisboa 1.764,280 ditos e do Nacional entra
ram 517.500 litros; cobrou-se o nacional de 
2$ a 2$100 e o estrangeiro de 2$300 a 2.S400 
por 40 litros • 

O Sa. ERico COELHO-A düferença para 
menos na enka Lla do sal na.cionat é porque 
so agora começa. a ~at'ra do Norte. 

O SR. JosE' C.uu.os-E' e:x:acta.menta esse o 
uni co mo ti v o, e esta de a.ccordo com o regis
tro das entradas em a.nnos anteriores. 

O S&. PzNl'J DA RocHA-Os industriaes do 
Rio GL'ande do Sul não importam sal estran
geiro por luxo e sim porque ainda ·o nacional 

não se presta, como seria para. desejar, para 
o preparo do xarque. 

O SR. ERrco CoELHo-Essas questões não se 
res()Ivem no terreno rlo 'Patriotismo e sim no 
terreno do interesse industrial. 

O SR. JosE' CARLos-Creio, Sr. presidente, 
ter justificado o meu voto cont ra. a emenda 
que propõe o augmento de impo.sto pa.ra 
o sal de proeedencia estrangeira. (Muito 
bem.} 

VoZEs- Justificou com muita vantagem. 
Discutiu com bastante competencia. 

O SR. JosE' CARLos-Passarei agora. a me 
orou par com a. industria do :xarque, mais co
nhecido entre nós 11elo nome de carne secca, 
reservando para. a ultima parte do meu dis
curso a impugnação da emenda relativa . ao 
imposto de 15$ por cabeça. de gado em pé lm-
portarlo do Rio da Prata.. · 

Sr. presidente, o consumo da carne secca. 
no Bra.zil passou por grande al~eraçã.o, quan~o 
ás qualidades inferiores, depoiS da emanci
pação do escravo. 

E' sabido que o senhor de escravos, desde 
que era obrigado a. alimentai-os, nem sempre 
tornava-se escrupuloso na escolha das me
lhores qualidades para o consumo da sua pro
priedade humana. 

Recebia. do seu correspondente o que havia. 
de mais barato e ma.is abunrla.nt.e no mer
ca.rlo. 

Nestas condições a. carne secca t anto do Rio 
Grande do Sul como do Rio da Prata era. mal 
preparada e ainda. peior trans portada para os 
centros consumidores. 

No g"ral vinha. a c:1.rne seMa. a granel, no 
porão de navios de vela, sujeita. a. viagens de· 
moradas e conseguiotemente necessitando de 
uma. preparação toda. especial . para. resistir 
a.o tempo e á~ longas travessias. : 

Feita, porem, a libertação do elemento 
servil no Bra1;il, e o liberto em condições da 
escolher a vontade a. sua alimen ~ação, nuaca. 
mais teve sa.hida. a carne secca, que chamarei 
antes carne·so la , que até então era a. base do 
sustento diario do pobre ca.ptivo. (Muito 
bem .) · 

Da.lli, Sr. presidente, data o aperfeiçoa
mento do preparo do :xarque no Rio da. Prata. 
e no Rio Grande do Sul; e mais ainda. o do 
seu transporte em sacco e por vapores ra.pi
dos nacionaes e até das companhias regula.res 
transa.tla.ntica.s. · 

Vejamos agora, Sr, presidente, o que nos· · 
dizem os dados estatísticos qne pude reonir 
para tirar argumentos que justifiquem o meu 
voto. · ! 



C6maro-~-Impresso em ~15 11>56 • P6glne 12 de 27 

54.0 ANNAES DA CA:.;AR.A 

O consumo da carne secca no Rio de Ja
neiro a contar de 1885 a 1894, foi o seguinte: 

188.'5 •••••••••••••••• 
1886 ••.•••••••.••..• 
1887 . ..••••••••.••.• 
1888 •••••.•.••• ••.•• 
1889 ...•.. • .•..•.... 
1890 •••.•••... •• ...• 
1891 • ......•• ...... . 
1892 ••••.•..•••.•••. 
1893 ............•... 
i894 ...••• • . . .....•. 

Kilogr:uumo.s 

29.557.060 
28.826.247 
2.'5.151.261 
32.417.669 
37.582.325 
41.li0.094 
42.209.085 
45.594.600 
43.223.090 
43.188.898 

Considerando-se os portos de procedencia 
nos ultimas cinco annos, apenas vê-se que 
foram importados: 

PROCEOENCIA. 

ANNOS 
Republica. Estado 

Rio Grande Arge_ntina Oriental 

--
1894 .. 17.755.448 28.400.986 1.492.184 
1893 •. 21.626.470 215.406.410 3.827. 180 
1892 .. 23.210 .260 27.365.650 5.5-;3.650 
1891.. 26.492.360 19.785.155 4.683.19-t 
1890 •. 25.094.150 24.890.340 1.482.250 

0 SR. PIN'ro DA ROCHA-Nes33.S estatistic&S 
apresentadas deve-se notar que muito do 
xa.rque produzido no Rio Grande do Sul é 
transportado par-o.~ o Estado Oriental e de lá. 
e~portado como nrque orient.al. · 

q Sa. JosÉ CARLos - E' bem possível que 
a..~Lm aconteça, porque no geral a falsificação 
da P.~enci& exac~ de algu_ns productos 
bra.ztlel.l'os é facto ver•ficado. na.o só na fron· 
teira do Rio Grande do Sul como na do Ama-
zonas e Pará. com relação ao commercio da 
borracha e outros artigos da industria ex
tractiva naqnellas regiões. 

De facto,no rio ~a.vary,por ex:emplo,quando 
o governo do Peru carrega de mais os direitos 
s~bre o cai<chc ou sobre o. borracha, e no Bra.· 
zll a.s co~sa.s são ~a.is fa.vora.veis, esse pro
d_uctos sao transfewlos para o territorio na
cl<;mal e ex_portados como producção bra.zi· 
)ell'a.. A rec1proca. é verda:leira, e nesse caso 
.apresenta·!e com diminuição na estatistic& 
a expor~ do Bra.zil. (Apoiados). 

Não prectsamos,Sr. presidente. ir tão longe; 
mesmo entre os nossos Estados a.contececousa 

igual. A Cama.ra deve recordar-se doque tem 
havido entre o Estado do Rio de Janeiro e o 
de Minas Geraes com relação o.o oa.fe, assim 
como entre o Paraná e Sa.nta ca.tha.rina com 
o ma.tte. (Apoiados.) 

Sr. presidente, a Cama.ra. sabe que no Rio 
Grande existem montados importantes saZa
deiros , considerados modelos de estabeleci
mentos da sua. natureza.sendo a. manufactura 
comparada até com vantagem a producção 
platina.. (.4.J)Oiados dA /Jancadarlo-granclensé.) 

Pois bem, Sr. presidente. si isto é ex.acto, 
como pos5o dar testemunho; si o Rio Grande 
sotrre grandes prejuízos no desenvolvimento 
dessa. sua industria; si a est.1.tistic& da. sua. 
producção mostra pro!{ressão crescente; si 
agora a. vida normal a.hi Jirma-se com espe
ranças de todos, e si ha. necessidade de re
cuperar-se o perdido, por que não amparar 
essa industria do xn•que, collocando em po
sição, sioão superior, pelo menos igual á sua 
similar pla.tina ~ (.<i posados; muito bem.) 

E' por assim entender as cousas, Sr. presi
dente. que logo no com'ço do meu discurso 
fiz a declaração· de que era. proteccionista, 
mas proteccionista em termos. (Muito bem.) 

Ainda convém não desprezar, Sr. presi· 
dente, as condições com qua é feita a. e-:por
tação do xa.rque do Rio d:l. Prata e do Rio 
Grande do Sul. 

Alli ba abundancia de -vapores de todos os 
portes e bandeiras, ba. facilidades e seguran
ças para tma a. Da.VI\,"a.Ção, ha. taxas modicas 
de seguros. ha onde ir escolber o frete que 
mais convenha.; no Rio Grande do Sul, Sr. 
presirlente; a. barra limita a. classe e o calado 
do navio, os seguros são fortes, o frete é 
maior e as viagens em numero reduzido 
quando são feitas por navios nacionaes, e su· 
jeitas ns maiores demoras pelas esca.\a.s que 
fazem nos portos intermedia.rios. (Apoiado$ . ) . 

Não podemos nem devemos abandonar a 
industtria do xa.rque no Rio Grande do Sul 
(4poia<los), quando e certo e cousa verificada, 
que, si oã.o fossem cs transtornos occasionados 
pela guerra civil; essa industria no.cional já 
se teria avantajado muito. (Apoiados .) 

Apreciando, Sr. presidente, algumas in· 
dica.ções apresentadas pela Ga::eta Commcr
cial e Financeira dest.., Ca!lital, posso offe
recer nesta occa.siã.o os segumtes dados, que 
y~m con~rmar o que tenho dit· -:om relação 
a. lOdustt'ta. do xa.rque no :- • Grande do 
Sul. . 

Até o dia. 15 de setembro ultimo, foi este o 
total da matança do gado destinado â.s xar· 
queada.s das Republicas do P.rata. ; 

Arge11:ina 

Buenos Ayres ••• 
Rios .... , .. : .... . 

329.400 cabeças 
403.600 » 
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Oriental do Urv.gv.ay 

Montevidêo ...•• 401-814 !> 

Uruguuy •..•.•• 54!.800 '» 

-----
1.676.281 l> 

No mesmo periodo, foram abatidas no Rio 
Gra.ude 280.000 cabeças de ga,lo, o que faz 
um' tot.aHe 1.956.281 , sendo 214.990 appli
cadas ao e::;:tracto de carne e 1.74l.2Sl a. 
faena de xa.rque. 

Comparada esta matança com a dos a.nnos 
anteriores, apresenta em todo o Rio da. Prat& 
e .Rio. Gra.ude o seguinte resultado. 

1895 •. • ...•.. .•• 1.956.281 cabeças 
1894•..... . ..... 2.003.200 , 
1893 ............ 2.011.400 :. 
1892. .. ... .. .. • 1'957.200 :. 

Fazendo igual comparação com o gado em
. pregado em extracto de ·carne, teremos: 

1895... . . ... . . . . 214.900 cabeças 
·.. 1894...... ....... 258.300 ,. 

1893.. . ......... 216.500 ~ 
1892............ 295.700 » 

Observemos agora. o resultado de co.da. um 
dos paizes que entraram na. fama: 

Rtpuõlica. Arysnlina 

1895 .......... . 
1894 .•...... • .• • 
1893 .. . ....... .. 
1892 .••.. .. •.•.. 

733.000 Cil.beças 
639.100 » 
745.400 ,.. 
764.500 » 

Repv.bUca. Oriental 

1895 ..... ...... . 943.281 )) 
1894 ........... - 977.100 » 
1893 . ........ . ,. 816.000 » 
1892 ........... . 707.80[) }> 

Rio Grande 

1895 .......... .. 280.000 » 
1894 ........... . 387 .000 » 
1893. , . . ..... . •. 450 .000 )) 
1892 .......... . 485.000 » 

Destas diversas comparações resulta que 
as xarquea.da.s da Republica. Orienta.l produ· 
zira.m mais que as da. Republica. Argentina. 

Em 1895........ 21'1l.28l cabeÇa.s 
Em 1394.. .... . . 338.000 » 
Em 1893........ 71.000 » 
Em 1892 menos. 56.600 :. 

541 

ComiJat-ada :~. matança das xa.rqueada.s 
orientaes com a. das argentinas e bra.zileira.s 
reunidas, resulta: 

Argentinas e rio-grandenses 
1895 .•.•....•• - ••.••...... 

Orienta.es ................... . 

Argentinas e rio-grandenses 
1894 .. .... . .............. . 

Orientaes . ... . . . ........ . . . . . 

Argentinas o rio-grandenses 
1893 . .. . . .... .......... . . . 

Orienta.es ................... . 

Argentinas e rio-grandenses 
1892 ......... ............ . 

Orientaes ................... . 

l.Ol:LOO$ 
943$'281 

1.026.100 
9i7.100 

1.195.400 
816.000 

1.249. 400 
707.800 

Resumindo-nos agora a. faena que vem de 
acabar, as xarqu~adas oríentaes (aen,Lram 
ma.is 210.281 a.nimae;;; do que a Republiila 
Argentiua e 660.481 mais que as do Rio 
Grande do Sul. ·• 

Sr. presidente, por tudo que tenho ex
posto no correr deste discurso, creio ter 
j ustificado o meu voto a favor do pequenino 
augmento do imposto de importação (lO xa.r
que platina, como quer a illustrada. Commis· 
são de Úl'Qamento. (Muilo ben~. ) 

Sendo assiln, peço aos meus bons amigos 
rio-grandenses que me perdoem não votar 
pela. sua. emenda. 

0 SR. FRANCISCO ALENCASTRO E OOTnOS -
Estamos de pleno accordo com a Commlssão 
de Orçamento. . 

O SR. JosE C,\.RLos - Tanto melhor pa.ra. 
mim. A declaração d2 VV. Eu. muito ·me 
alegra, porque não terei de con tl'8l'iar os 
desejos dos illustres companhei ros. ' 

Entro agora, Sr. presidente, na justificação 
do meu voto contra a emenda da. bancada 
mineira, impondo um tributo de 15$ por ca· 
beça. de gado importado e a.inda para. o que 
se destinar' ao consumo da população desta. 
Capital. 

Sr. presidente, sabe a Camara e sabe o · 
povo mineiro que o gado que povoa.va os 
campos do Rio Grande do Sul proximos .á. 
fronteira do Estado Oriental durante a. hicta. 
civil, que felizmente acaba de ser paciticadà., 
foi todo levado para t.er~itorio es&ruoge!ro. 
Lá se conserva retido o que não toi comido 
ou xarqueado. 

Não é justo. pergunto eu li.OS illustres .si· 
gna.tarios da emenda.. que tambem se dê uma 
especie ele - amnistla sem restricção - a. 
todos essas tropas para. que voltem a povoar 
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de novo os campos r~o-grandenses 1 Riso; Encaremos o a.ssumpto sob · o ponto de 
apoiados.) vista ~conomico e util para· o paiz inteiro, 

Pois, justamente agora que 0 Rio Grande ~ d~í::temos do sêstr~ an~igo d~ tudo se pre
va.e entrar na vida a.ctiva da sua industria. JUdica~ pelas convemencJ&s d? momenf.?. 
"Pastoril, e crear a. materja. prima. para. as Quemteresse_tenb_o eu de vyrd~sta tr1buna 
suas xarqueadas, que já. são em crescido nu- levauta.t· ques~ so com o mtmto de amo· 
mero e representam avultado capita.l empre- finar os me"!ls dignos collegas ~ 
gado, é agora, Sr. presidente, que uns se VozES- Fazemos justiça. ás inteneões de 
lembram de a.ugmentar o imposto sobre o sa.l V. Ex. 
e outros veem propor a creação de um tri· O SR.. JosÊ C.uu.os-.Ainda bem que estou 
buto de 15$ por cabeça de gado em pé que em casa de amigos, Sr. presidente, e posso 
entrar do estrangeiro, .no territorio nacional? continuar a dizer que Minas não tem garlo 
{Muifo bem.) bastante, proveniente da sua propria indus-

N"'a.o quero acreditar que semelhante emen· tria, que autorise O!! seus re,resenta.ntes no 
da seja a.pprovada. nesta Camara, quando é Congresso Nacional a virem propor um tri· 
sa.bido e aqui já. foi dito, si não me engano, buto de 15$ por cabeça de gado em pé que 
por um illustre deputado mineiro, que nesse vier do estmngeiro para o nosso paiz. 
Estado a. industria pastoril tem fraqueado E nem se diga, Sr. presiilente, que na de· 
bastante, e que o maior serviço é o das in· cretação deste imposto está a salvação da in~ 
vernadas do gario que vem de Goya.z, Ma.tto- dustria. pastoril de Minas Aeraes e de outros 
Grosso, Ba.bia, Piauby e outros logares de Estados criarlores, quando este EStado já não 
passagem pa.ra. o consumo desta Capital. secontenta com_ o imposto que cobra. pela. 

o Sn.. GoNçALVES R..uroe _ Mas dis5e entrada do gado de seus vísinbos, quer 
tambem que a industria pastoril està. fto- :::a~i~fo~dir agora. , a entrada do gado" 
rescente. (Apartes.) 

O SR. SERZ!i:DELLO Con.REA - E cobra. um o SR. JOSÉ CA.RLOS - Póde ser que tivesse imposto que e inconstitucional. (A"'Oiac:lo'; 
dito. · · r 

Os meus nobres amigos podem dlr.er isto apartes. ) · 
a outros, mas não a mim. O Sn.. Jost.: CARLOS - Quem ignora nesta 

o sa. RonoLPrto ABREU _v. Ex. natu· Capita.l que o aeu maior fiagello foi e con· 
tinúa a sei.' n. carestia da carne verde, hoje 

ra.lmente conhece melhor o Estado de Minas aggrava.cla com 0 austo constante de desas
do que os seus representantes· trcs na Estrada de Ferro Central e pisa-

O S&. Josf: CARLOS- Não quero ter esta dellas dos bonds! (Risos.) 
pretençi\o, que não está no meu feitio ; mas Quem ignora que o negocio da carne verde 
tambem ni.o me deixo levar muito pelos en- entregue nestA capital a um pequenino 
tbusiasmos de bairristas. grupo, to1·na-se . um tormento para a sua 

Sou observador, tenho t ido uma vida de população, (apoiarlos) e que, deante do mono· 
verdadeiro judeu errante, e não me deixo polio tonas as forças, todas as energias, tudo 
levar sómeote por informaoão. é impotente pa.ra vencel-o' 

v. Ex. sabe bem. que conheço alguma ~i ai~ua, Sr. presidente, o producto mi· 
cousa da ,-ida intima. do meu paiz por im- netro ttraSSe van~uem do que se pratica. em 

. pressão propria. .~ · Santa Cruz, havia até certo ponto razão na. 
emenda. e nos seus defensore.s; mas se elle 

Já foi o tempo, Sr>presidente, que Minas nada. ganha., e tudo é em proveito dos inter-
Geraes podia. dizer de boeca. cheia que a sua. edi · - ~ · 
industria pastoril era prospera. e ca.paz de só m arlos, ~ue na.o sao mmtos, não julgo 
ella. manter o consumo desta Capital. . . ~:~. colloca os os representantes desse Es· 

Hoje em dia tudo está mudado, muito mu-
dado. Aquelle Estado foi de facto creador; O Sn. · LUIZ DETSI-Mas, como quer V. Ex. 
hoje, póde-se dizer, e apenas engordador, e que o productor,depoisde vender a. sua. tropa., 
aqui nestaca.pital querem reduzi!-<> a en· obtenha. ainda. resultado sobre· ella. ~ · ' 
grossador. (Risos :1 O Sa. JosÉ CARLOS "'7 Pois bem; si o yro· 

·vv. Exs. bil"o de concordar commigo que ductor, que é o que repr~nta 0 prinmJ_>ia.l 
a producção não tem a.companhado o a.u· factor da industria pastoril, não póde ttrar 
gmento das exigencias do consumo; dahi proveito mais algum desde que vende a sua 
resulta. q~e não ha. sa.ldos,.disponiveis para. a tropa., sabe De~~ por que p~. diga-me 

· ~rtaça.o. (Trocam-s~:· apartes.) V. Ex. de que mtere.qse então cuida. a sua 
Estudemos a questão sem prejuízos de me- bancada. neste pa.rtícula.r ~ 

· · !indres oifendidos, ·porque . o caso não é para. Sr. presidente, Minas nã.o tem 0 direito de 
1sto. · · nos vir pedir aqm a. decretação desse im· 
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posto, que, no meu enteJ!.der, e~ nada apro· 1;10rt_o; pr_epara.v~·Se ~ara ir roais.Ionge, isto 
veita. ao productor minetro e s1m aos atra- e, Ja havla proV1den~1ado J!.O s~nt1do de esta
vessadores, aos interroed.iarios que monopo· belecer grandes depos1tos fr1gor1ficos nos dous 
lisam esse negocio. pontos de embarque de gado no ~o de 

O R N · ·- Minas Geraes, um em Bem.tica, á margem da. 
Sa.. IDEIRO DE ALMEIDA - a. opmlao linha. do centro da. Estrada. de Ferro Central 

de v. Ex. do Bradl. outro em Tres Corações, no Sul 
o Sa.. FR.ANctsco VEIGA - Entretanto a desse Estado, á margem da Estrada de Ferro 

ca.rne na capital Federal ê maiS barata. do Minas e Rio. 
que em Minas. Abatido o gado nestes dous pontos e tra.ns-

0 Sa.. JosÉ CARLOs- Porque não ha rar· portado em carros frigoríficos para. os gran
tura de gado e tudo quanto a.pparece é para des depr·sitos creados em alguns pontos c.lesta 
remetter para Santa. Cruz. E nao é sem bons Cidade, ao mesmo tempo que o reforço vindo 
fundamentos que corre mundo o dita.do---«em do Rio da Prata. fosse tambem armazenado 
w;a de ferreiro espeto de páo. (Risos. Muito nos depositos à beira. mar, estava attend.ido 
bem.) o abastecimento da. carne verde para esta. 
o SR. RoDOLPHO ABREU _ Naturalmente Cidade. para Nitheroy e mesmo para outros 

centros populosos mais pJ:'OXímos. 
V. Ex. esteve em Minas ha. 15 anoos. Ainda não ficava ahi, Sr. presidente, 0 

O Sa.. JosE C.uu.os - Sr. presidente, os plano da Companhia Frigori.fiea.. 
meus amigos mineiros julgam-me não saber Preparava-se para. ir operar em alguns 
o que se passa. no seu adeanta.do Estado e por Estados do Norte, fazendo ceritro de seus mo
isso insistem em fazer prevalecer a sua vimentos o Estado do Pia.uby, que, auxiliado 
opinião. . pelos -vapores da mesma. companhia., podia. 

Sr. presidente. não é rle hoje que se tem ieva.r carne verde boa e barata. ao Pará e a 
procurado pôr embaraços á. ga.nancia desme· outros pontos onde ha ea.rencia desse genero 
dida dos monopolisa.dores da carne verde de primeira necessidade. (Muito bem.) 
nesta Capital. Por e::.--ta exposição, :ficarà a Ca.ma.ra. infor-

V. Ex. deve estar lembrado que houve um mada do patriotico serviço planejado por essa 
espírito emprehendedor e forte que tentou companhia, tão mal a.precia.d& e cujo fim deve 
dar o primeiro passo, e teria. conseguidu ser deplorado por todos. 
muito, si razões de ordem política não tives- Acredito, Sr. presidente, que si tivesse 
sem concorrido para fazer abortar essa pri· sido outra. a. direcção dos negocios da Campa
meira. tentativa.. nhia. Frigorifica., eUa só por si teria. anniqui-

Quero me referir á Companhia Frigorifica., lado o monopolio de Santa Cruz. 
uo seu bello plano de a.cção. 0 s R AD 0 d d 

Com etreito, Sr. presirlente, essa compa.nhia n.. oDOLPHO REU - causa or o 
Coi organisada e conseguiu entrar em via. de alto preço da. carne aqui é esse monopolio · 
explo~io. tendo em serviço seis magníficos O Sa.. Josi: CARLOS - Si V. Ex. já reco
vapores apropriados para. ~ serviço espe- nbece que o mal estâ. todo no matadouro de 
cial com todos os melhoramentos modernos e s .. nta. Cruz ; e si ta.mbem é exacto que todo 
recursos fartos. o gado que desce de Minas Gera.es está nas 

Depois de feita MQ.uisição dos vapores mão~ de meia duzia. de _atra.ves!ladores, como 
Venus, Jupiter, Ura11us, Marte, Merc1wio e ~1ta.r a a.rgumenta.ção dos defenso~ do 
Palias, depois de ·começadas as obras do 1mposto ~e 15$ porca~ d~gado do Rio .~ 
grande deposito de carnes nesta. capital; '(rata., s1 ~m essa medida. nao :;e consegutra 
depois de introduzidos neste mercado com romp!lr o circulo de ferro. ma.nttdo em Santa 
geral a.cceitação os primeiros carregamentos Cruz-pelo grupo monopoh~ta. ~ . . 
de caroes congeladas, e tudo parecendo riso· Ao cont~r1o, ~· pr_esJdente, tmped.ida. a. 
uho pata a. companhia, eis que surge a cam- concurrenc1a do !X>t pl~tmo_ ao ta:lho de _Sa.nta. 
panba da d.iJiamaçã.o contra. os productos im- Cruz, C! monopol~o se!3. ma1s fer_?z (apo~dos), 
portados do Rio da Prata e conduzidos pelos a agoma. dP..s~ 10feliz populaçao sera mat.s 
seis vapores frigoríficos. doloros:a.. (Mu•to bem.) 

Aproveitaram-se os prejudicados pela con- Sr. presidente, para. v. Ex. e a camara. 
currencia da companhia, do celebre crime terem uma amostra do que se pratica no ma.-
a.qui commettirl.o e conhecido com o nome de tadouro de Santa Cruz, vou otrerecer as se· ~ 
Maria de Macedo, para denominarem a. carne guintes informações. 
resfriada. vinda do Rio da. Prata de carne de Provenientes do Rio da. Prata entraram 
Jl.:zria ele Macedo. neste porto no mez de setembro ultimo 21.135 . 

A Companhia. Frigoritica, Sr. presidente. cabeças de gado com des\ino a Santa Cruz; 
não pretendia limitar o seu serviço de traos- sendo da Republica Argentina 17.529 e do 
porte de carne do Rió da Prata. para o nosso Estado G1•ienta.l 3.606. 
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O Pai: de 19 deste mez diz que durante o 
mez de setembro ultimo foram abatidas em 
Santa Cruz 13.656 rezes ou a níMia díaria 
de 440 cabeças. 

Sewlo a entrada !1.135 e o córte de 13.656 
segue-se que passou para. este mez um sai do 
de 7.419 só de gado proveniente do Rio da 
Prata. 

Mas,. como não é natural que só fosse aba
tido o gado vindo do Rio da Prata, e sim 
tambem uma boa por(jão de gu.do proveniente 
de Minas Geraes, é certo <!_Ut} em s,mta. Crnz 
não pôde ha.ver falta. tão grande e perma
nente que determine a constante alta do 
preço da ·carne verde. (~,;to bem.) 

O Sa. RoOOLPHo ABREU - E vejam que 
carne come a população. 

O SR. JosÊ CARLOS- Irei até lá. Durante 
este mez, Sr. presidente, jci. teem r1ado en
trada. nest-e porto trazendo gado em pé rio 
Rio da Prata, os seguintes na-vios: 

Va.pS; ings. Europa .•• . •.. de 1.438 tons. 
» » Canadian .•.•. (le 1.830 )> 

» » Boston City _ .. de 1.4:34 » 
l> » James Tu.ck ..• de 1.6ui )) 

» }lo JJe-ocr Jiercey. de 1.125 » 
> § Aralá., .••.• • de 2.990 » 
)/> norg. Si( ...•..• : ... de 425 > 
l> > ·w(!terloo ••••• de 812 » 
> » Pomona . ." ••.• de 617 » 

Todos. estes vapores teem trazido rn ui tos 
mil hois para. o Mata.douro de ::ianta. Cruz, e 
no entretanto a. situação do consumid<lr ne:;ta 
CP.pital não IDelhorou. 

Vejamos agora. o que acontece com o gado 
vindo do Rio da. Prata. 

Desde que eo.tra. neste porto o vapor e co
meça a desca.rregar,o gado principia a.soft'rer 
f<lme e sêde ate que consegue deoembarca.r 
nos curra.es de Santa Cru~. Uma vez ahi 
chegado, bebe agua. ma, come pa.sto verde e 
sovado, e assim espera o dia da morte. 

O gado assim. sustentado, vae perdendo de 
peso · e valor, e esse prejuizo ás vezes e pro
vocado propositalmente pelos monopolistas 
no intuito de forçar a entrega. da partida por 
baü:o preÇ(). 

De modo que, quando chega a Santa C1:uz 
um fornecimento de gado platina, os atra
vessadores retrahem-se, e imperlem. que elle 
posaa ser abatido immedia.tamente. Os pro
prieta.rios desse gado, não querendo sacriticar 
a sua mercadoria, esperam. por a.l~uns dias 
melhor preço. Emquanto isto se da, os mo
nopolistas tazem então descer as·reservasque 
teem em cima. da ~erra. para. conservar a. 
matança necessaria. ao consumo. 

Dado isto, o dono d3o mercadoria., rlepois de 
um certo tempo de espera, entrega-a con-

forme as exigencia.s do oil'erta.nte ; e então 
~uspende-se a entrada. do gado mineiro, e co
meça-se a abater a maior porr,;ão do gado 
platina. 

Senhores, desse artiticio, elles determinam 
então o monopolío e é de5te monopolio, é 
deste jogo, destas Gircumsta.ncías todas l!ro
prias do meio e da natureza do commercío 
que se verifica em Santa. Cruz qne o consu
miaor soffre, sem que para isso concorram 
nem oBstado de Minas, nem a.quelles Estados 
que mandam para o territorio mineiro as 
suas tropas, para engordarem e -virem para 
Santa. Cruz. 

Dadas estas llircumstancias, desde que _fal
tem os meios de se oppor uma barreira a 
esses atra. vessadores, a esses monopolisadores 
não é possivel melhorar a. sorte do cons_umi: 
dor na. Capitlll l?ederal. 0 que e preClo>O e 
procurar outro meio, e esse c~io que e.s~à 
exclusivamente na. oompetenma da; Muntcl
palidade. 

E' preciso porém, que a. Mnnicipa.lidade 
não se deixe levar por esses projectos de for· 
necim.ento que temos visto serem apresenta· 
dos, votados e promulgados nestes ultimnc; 
t empos. ··· 

E' preciso que a Municipalidade se leva-nte 
com tola. a. energia. de que é capaz, por que é 
agradavel reconhecer que ella. niio se compõe 
de homens destituídos desoes sentimento.; 
dignos e. dos grandes desejos de bem servirem 
ao município. 

E' preci:;o, porém, de&infectar a. Municipa.· 
lidade, porque os microbios perturbadores do 
funcionamento daquella. distincta. corpora· 
ção, invadem todo o seu organismo. 

Eu que vejo a testa. do governo municipal 
um homem como o Dr. \Verneck, nosso ~au· 
doso collega. da. Ca.ma.ra, que vejo um Con>e
lho Municipal tambem composto de gento 
séria., fica. tr.ste purque :si a té h uje ng_o se 
tem podido fnzer cous11. alguma em fa.vo1· da 
Gapita.l Federal, o que serâ. quando t ivermos 
a desgraça. de termos para. edis uma Sllcia de 
sujos, permitta-se-me a. expressão, porque 
elles não íalta.m nesta Capital, com a preten· 
ç.ã.o de um dia virem a. ter assento· no Conse
lho Municipal ; 

Sr. :pre3idente, sinto-me fa.tigo.do e vejo 
que a hora está. terminada, por isso ta.mbem 
vou terminar o meu discurso que jã. vac 
longo. 

Votarei contra a emenda. que propõe um 
tributo nâ() pequeno para o gado importado 
do estr$ngeiro. porque estou convencido de 
que evitat•ei que os monopolisadoi"es da. c;~rne 
verde apertem de mais o laço ao pescoço do 
infeliz consumidor rt!sidente nesta. Ca.pital. 
(Apoiados.) . . 

Carecemos ficar unitlos :para vencer e e 
por isso que digo aos meus compa.nheiroo 



ctmara doi Oopoa<IOS. Impresso em 03o03/201S 16:!16. Pàgina 17 de 27 

SESSÃO Bl\i ~3 DE OUTUBRO DE 1895 545 

de bancaca.: a. rfjeição desta emenda é o 
primeiro ;>asso que devemos dar ne.."Sa occa.· 
siã.o para depois iniciarmos a campanha 
contra. o monopolio da. Cll.rne verde na Capital 
Federal. que temos to·los a honra. de repre
sent:~-1-a. nesta Cam:~.ra.. Aba.ixo, pols, o mono
po!!o. (AJ>Oiados .) 

Ténllo concluído. (3-fuito hem. mu;tn bem; o 
Oro dor e /Ja~tantc CUiliJlrii1LCntarfo,) 

FiCl\ adiada a dicmsã.o pela hora.. 
Passa-se á hora destinada. ao expediente. 
O Sa. 1• SxcR'E'l'ARIO procede ü. leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofllcios: 
Do Sr. 1• secl'eto.rio do Senado. de 22 do 

corronte, communicando que foram enviados 
U. sancçã.11 os autographos do decreto do Con
gres..<o Nacional. reor;,ran~ndo o en~ino nas 
Faculdades de Direito.- fnteirada. 

gens pa.ra determinados portos, e ent!'etanto. 
levou mais de dou:> me:c:es sem fazer uma. só 
viagem paaa. o Rio Doce e Sanb Cruz, ::ona. 
importante. qu<~ e~porta grande qu:mtiào.de 
de cafê e que !oi prejudicado. extraordinaria
mente pela falta commetti•ia. pela. companhia.. 

Tive desejo naquelJJ. occasiiio d.e :1.presentar 
um requerimento. pedindo infvrmaçõe.; do 
governo sobre se tinha. conhecim~nto ôcss:l.S 
faltas; como, porem, sou quasi radicalmente 
contrario a. este recurso. que me pa.roce um 
pouco par~amentarista. deixei ao criterio do 
Sr. Ministro da Viação o.pt•eciar o laço, certo 
de que S. Ex. de-via ter lido os telegrammas 
tra.nsmitt!dos por 1àzenrleiros e negociantes 
da bellissima zona. do Rio Doce. ficando assim 
habilitado a tomar as medidas que julgasse 
necessarias para obrigar o Lloyd a cumprir 
as clausulas do seu controcto. 

Sei. porem. que S. E:t. nada fez a este re
spaito. naturalmente porquo niio cltegarõm á 
sua presença. as queixus vindas daquellas lo
calidades. E a;;ot-a. vejo que a. companhia 
Uoyd cornmette outros abusos. outra:; vio· 

Do mesmo senhor. de 23 do corrente. c<>m- lencias ainda. mais voxai.ot•ias no commercio e 
municaodo que foi devolvido devidamente à lavoura do Estado que represento o63ta. 

Camara. sanccionado. um dos ;~utographo3 do decreto 
do congress;> National amui:1tiando :~ torlasas E' o caso quo o Lloyd rlit•isiu circulares a. 
pessoas directa on iodirect:tmcnt:l en,·olvida.s todos os seus ~entes, mandando quo o f1-ete 
n~ movimentos revoluciona1·ios n.té 23 de do cMé lbsse cobrado sobro os saceus. ~em de· 
~:osto do correute anno.- Inteirada. terminnt;lo do peso. 

Do Ministerio d11. Industrin.. Viação e Obras COntra osta. pratic.'\ prutr.c;t.vam innumeros 
Publicas. de 22 •lo corl'ente, sati;;Jh.zcndn n. ner;ociuntes e tav1·atlor~~ ti:\ Ca.cho<!ira do 
requisi~ü.o dP.Sta Cutnara, consta.nte olo fJillcio llat>emlrim. sem comtu:lo llllll:\ cnnse~uil'ern. 
n. J7S. de 28 do ngo:>lo proximc> findo. - A c lo::o quo a IIH!dirlu. ol<:ttmninnda nas tae~ 
quem tez a requisição. A' Com missão do O r- circul•lrcs foi ()~1 a em exocuo;l•o pctos agentes, 
çamento. vcrillcou-so o grande PL'I'.inizo que ellt\ OCC3.-

. . . · siona.va. pot•quanto os l:'ltccos receblolos com 
Reql!enmen~ de .Tonqu•m Augusto Fr~trrl. um peso ti>ram rntrcgues com peso muito in· 

J• esct·tptlll'arlO da. Alf:tUdcga desta. Capttal. ferior, ltavendo em 50 ssccos um falta de 33 
pedindo nm a.nno ,:e licenç:t. sem vencimen- kilogrammas, ou quasl um kilogra.mma por 
to~. para. tl'atax· de sua saurle onde lhe con- sacco. 
vier.-A' Comrni:;sâo de Petições e Poderes. Ora. V. E:s:. comprebonde que a lavoura. e 

o commercio não podem continuar o ser o jo· 
O Sr. Torqua. to ~foreira - gueteaos caprichos e aos in.teres~es menos con

Sr. presldent~, não h a muitos dias, ti>e oc_. tessaveis com o que o Lloyd dictatorialmen
casião de ler diversos telegrammas transmit- te commette nhusos dest:1. ordem, contando de 
tidos do Estado que tenho a honra de repra- certo. nr1.0 só com a. bon homin daquelle povo, 
~ntar â imprensa desta Cidade, protestando como com a indifferença do bonr<ldO Sr. Mi
contra o desembaraço com que a companhia. nistro da. Viação. que parece não conhecet· 
Ltoyd Brnzileiro fàlta. clausulas de um con- nenhum destes factos, e que, si os conhece, 
tracto que tem, p:1.ra. fazer a n:~.vegação para não dá contra etles as devidas providencias. 
dive~os porf.?s daquelle Est.ado, navegação Por isso. Sr presidente, acreditando repre· 
que e sub>enc10na.rla, como V. Ex. ~abe, com sentar neste momento, como sempre, os in
a quantia de 50:000$ annuaes. teresses do Estado do Espírito Santo. venlto 

o Sn.. PAULA R.wos _ Essa companhia e· protestar contra. ta~s abusos se~ eutretllpto 
um Estado no Estado. . apresentar requ~runen~ de 1nformaçoe;s. 

mas em todo o caso ped1do · ao governo ao 
O Sa. TORQ?A"I? Mo_REIR.A- E' o caso que meu paiz. repr~ntado pélo Sr. Ministro da. 

essa. companh1a e obrtgada pelo contracto a Viação, que façe o Uoyd cumprir os seus 
fa.zer mensalmente um certo numero de via- t COiltractos para cessa.r es~ estado de co)lSa.s. 

C>IUr:L V. VI 

I 

I 
! . 
i : 
i; 
i 
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------~----~------------------~~---~-----.~--
Era :•pt~:nas pa.r·a e~tas ligeiras eonsiderà

ções e tec1amações que laço •la. tribuna ao 
Sr. Ministro da Vivçüo, que eu l1aviu soli
citado a palavra. (Muito bem, mt!ito bem,) 

Vão a imprimi1· as segulntes 

REDACÇÔES 

N. 1lS A-1895 

lt.cdo.q:((o fiwl (io projccto n. 118, do corrente 
mmo, q~w rcv•l'l·:c C1l~ fá·col' de D. 1<1orinr)u 
Menn~ l1ai"1'C!o 1'"en·eim a pensüo cOHcedida 
a D. E albina Co-n(J-iJ·o d>< Fonto~tra Mc1ma 
BaiTeto. 

O Congresso Nacional resQlve: 

ção no exel'cito corrente e no proximo t'u· 
tUl'O o credito de 3.000:00U$, para restau
ração e mell1oru.mento das rona.leza.s da 
H.epublica ; revoga<Jas as dipos ições em con· 
tra.río. 

Sa.ln das com missões. 23 de outubro de 1 B95. 
- Paranho~ Montenagro.- F. Li1l~a Dl!«rl~. 
-J. A. Ndca. 

N. 281 A-l89S 

Hcdacç<io fir<al- elo 1Jrojecto 1t, 231, ri~ 18.fJ:J, 
QUe ele1:a a 100$ m ansaes a 1;en.<ilfr da q~u: 
DOW, D. Cor,~~ancia Leopvlaina de Atõu· 
~ucrq11e. 

Art. J.o Fi~a revertida em favor de Dooa O Congre3So Nacional rEsolve : 
Florinda Menna Barreto Ferreira a. pensã.o Art. 1." Fic.'l. eLevada. a. 100$ m~nsacs a 
r.~~_:<·dlda por d~ereto de _19 de a: osto d'' pensão de que go,a. D. Constança Leopolt1ina 
l~u' _ a D: ~albma Carneiro da Fo,ntoura de Albuquerque. viuva. do capitú.o Fraudscv 
Men11a. _BII.H<J•o. _ . _ le Paula Almeida e Albuquerque. 

,\~t. ;!.'Revogam-se as diSJlOSlçoes em con- Art. 2. ,. Revogam-se as uis_p{lsições emcou· 
tmt·w. I tra.rio • 

. 
Sal~ u~~ ~om~issões,23 de outubro_de 1895. &\la. dascommissõ~s, 23 de outubro de !885. 

-_Palan os Jfor.teHegro.-J. A. Ne,va.-F. -Pcr.1·anho~ Mo-ntencg ro.- J. A. Naiva..-
Lmln D1rc.-rte, f F. Lima lh!arlc. : 

N. 140 B-1892 Viío a impl'imir os seg·uintes 

Rarlac!'iio final do Jll'OjeciiJ n. f.-1.0 A do COl'
rente anna, que autorisa o !70ilC1•no a c-mfir-
11Za1· no primeiro posw (/.1) exc1·cito todCJ~ a.< 
pra~1as co~n.,nt~.~io;1 aclas ncst~ J•o . .;;:o o:~r.! .~ de 
noHmbro de 1894. 

O C•mgresso Nacional t!ccrcta : 
,\rt. 1. o l''ica. o Poder Executi>o :-.utm·is·,~,do 

:~, confirmar fl{l primeiro posto do eJC··)rcito 
todas as praças commi~sionadas neste posto 
ate 3 de JJOvembro de 1894 . 

. Ar_t. 2." Ficam ex.tcnsivos tis prar;as com
mJs:,touaLias, que trverem l!a.ixa êln c~onse
C]nencia. do :J-ViS{l de 26 de julho de 1895, co a
tando anti!!'uidade de 3 de novembro de 1894, 
os fa•ores desta lei. 

Art. 3. • Revagam-se a.s di6posiçõEs em con· 
trario. 

Sala das comrnis>ões, 2:?-de out;ubro de 1895, 
-F'. Lima Dvm·te.-J • .,-1. Nei-m. 

N. 175 G-1895 

Redacçc7o fina~ do pro}acto n. :170 B, do cor
rente. anno, crnenrla.do pelo Senado, que 
autcwisa. a abcrtu;·a do crecWo da qtwntia 
de 3.000:00()$para despe;;as cDm a 1·estat1-
ncção das i'o•·talc:;as. · 

r·RI •.T EC'r.:>s 

N. 22í A-1KIJ5 

AYim·l··'r. o Poder I?:~~Citlic o a atl·(,· wn cl'c
,fitu dr: 21:8·10$,3ü!i -'~~)i/Jlc•••enl«r d vc,·!m 
-E::r:eJ•cicios {iudo.<-i'm'a •>cwn·c:r cb d..:soc· 
-~a_,. fj l li.' f(Walil liqt~í rlccd.as r;om o Sl!>'~içu fJ~W· 
renicnm·io dt: Sanw Catharin a, clu1·m-a;: o 
c:ccrcicio de 189."1. 

il.' commis!lã.o do {\ro;:n-mento foi presente o 
pro,íecto de lei submcttido :~ decisão do Con
gresso Nacional, a utoriscm do o Pode r E):
ecutivo a abrir um cre:lito de 21 :8"!()$36!1 
supplementar a. ver•lla- E:.~:el'cicios findos
p;n•a occorrer its despezas que for-um liquida 
das com o serviço quarentenario de Sauta Ca· 
thu·ina, tlurante o anno rle 18\.)3; e, OX;,l,llÚ· 
n;1nllo o aviso •lo Míniste1·io do Inter iol' 
n. 2019, de 2 do corrente. que tr-a.usmittiu 
ao Miuisterio un. Fazenda. a. llcmonstra~ão e 
mai~ documentos da-s despez<\S 1e ítas com t~l 
serviço. 

E' de parecer que o ref~rido projecto de lei 
esta no caso de entrar u~• ordem d.os tr(l.bn.
lhcs. 

O Congresso Nacional reso1Ye : St~.\a. d?.s com missões, 23 do outubro de 18()5. 
- Joaa Lopes, pre~irl en tc .- F. P. 11Jayrink, 

Al'tigo unico. E' o governo autoris:-.rlo a re~ator.- Pa·Mla Gt<iman ic$.- Alti ,,da Gva
abi-ir ao Ministe!'i1.1 da Guer•ta, com applica-j naba>·u. - Lauro "1iutte;•. -"'l tlguslO Seo•erú, 
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N. 2-27 - 1895 E me.tdas da Senado 

N. 1 
O Congresso Naciono.l decreta : 
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorisauo a 

nbrh· c.m crodito de 21 :840$366 supplementar 
it verba. de - Exerci cios lindos- p n'll. occor
rer às despozal que foram liquitla:l<l.S com o 
s'lr >iço quilreotetwrio de Santu. Catharina 
dut\tnte o auoo de 1893, nos termos do aviso 
dt> mini:stro do interior n. 2010, de 2 de ou
tubt·o do corrente anno, 

A' rubrica.I- Secretat•iade E.s· 
tndo-reduza-se a verba. a .. 154:252$000 

Pela eliminação d:l. despeza de 
5:400$ destinados a paga
mento de um otncia.l de gabi
nete e ::l.O a.ugmento de ven
c imentos do secretario em 
1:200$000. 

Art. 2.u ?..<.'vo~m-se as dispo>ições em 
conh·<~rio.- Emilio Blum.-F. Tolent:no.

"]Jatda Ramos. 
\ 

N. l!OE-189.S 

Eu1ewlcu r/.Q Simado ao p1·ojecto n, fiO D, do 
C.)rre,•lc anno, da Ca1Jv.u·a dos .D~'Putado.<, 
tpc fi.çG .:: dt:$pc;;a <lo .'l.lit:istcrio da Jllarinfla 
p .u-a o cx.::1·cicio de 189(} 

Não póde concordar a. commissão de orça
mento com esta. emen-ta, pelos motivos que 
passa a expor. N1:.o só o loga.r de mds um 
otllc:al de g-.J.bi neto e indispensa. vcl na s:•cre
ta.ria. rle ma.rioha, onrl.e apenas um emprega
do trabalhava no gabinete do miniStl'O, como 
os vencimentos que se lhe marcaram são equi
tati ~·os por terem sido de accordo com os 
que perce1Je o offieia.l de gabinete do r:linistro 
da ;zuerra. Quanto il. questão prejudicial da 
illega.lidade d.~ rn9dida no orçamento, ·está. 
evidenciado o coutrai•io pela transcri~fl.o do 
paragrapho unico do art. 131 do regi
mento. 

.~ c'Jnunissão de orçaraento da. C3.ma.ra •los 
Der:~t.'\dos, tendo de dar parecer sobre as 
emenda~ no orçamento do :\llnisterio da. Ma· 
rin:1a, U.Pi' rm·:Ldas pel:l. out1-a. ca.s?. do Con
l;l'C •so. scnt·~ não poder conco\·dar com a sua. 
o.pp·ov:rJ;ão, p~los motivos que expot·á. em 
sc:;:tiol3. u. ca.1h\ urn:L dellas. 

O illust1•e r<Jlator do or<,:amento d~ mari· 
nht. nn. commissão de fina.nÇ'J.S do Senado· 
olccio.rou em !<eU parecer que a.s moditicaçües 
jlroposta~ eram-nu pelo motivo da obst..,'l!llncitt 
de •li$[){)$ÍÇ<ic:s tcçaes c.wzuccitla.~; a com missão 
de nrçamento \'em porém amrmar que nem 
Um<\ sõ disposicão de lei foi .iâ.ma.is por si des· 
pre~a.da n;;.s pl'oposta.s que tem tido a. honra 
de a.presentar a Ca.ma.ra ; e. para que si não 
reprodusa. a injusta. a.ecusaçíio. Sl explicada 
pel:. falta. de conhecimento do regimento in
terno da Cama.l'll. dos Deputados, tra.nscreve 
aqu.i o paragropl~o unico de seu art. 131, 
conforme ficou depois da. indica.çãoapprovada. 
em sessão de 28 de agosto de 1894, e isto ser· 
vil';\ pa.l'll. argumento e defe;;a no parecer que 

=segue: 
Pa.l'll.grapho unico do 131 do Regimento in

terno da. Camnra.: 
c Nenhuma creação ou suppressã.o de em· 

prego, nenhum nugmento ou diminuiçlo de 
ordenado poderá. ter logar nas leis :;.nnua.s, 
:assim como nenhuma disposiçil.o de caracter 
permanente será nella.s incluida., excepto 
IJUando propostos pela maioria. da com:nissão 
de .. rça.mento e relativos aos respectiv~ orça· 
meutos.-. 

No parecer do Senado se nota tambsm que 
tenha. a. C3.:na.ra. acceito a. denomin;u.~o <l.e $C· 

cretario de mini$tro. que vem na proposr.a do 
governo,. com :1. gratificação de 3:600$000 . 

. ~rubra. a commis:;ão que o art. 7" d.:> de
creto n. 1.195 A, de 30 de dezembrc• de 189'2, 
que deu regulamento iJ. secretaria. de 1na.ri· 
nl..ta, e expedido em virtude de o.utorisação 
contid3. na. lei n. 23, de 30 de outubto de 
1891, é o seguinte: 

« Ha.verâ. um offici::~.l de gabinet.e do minis· 
tro da. marinha, com a. denomina.çã.o de · se
c,·clcrTio do mini.~tro, tirado da secretaria. de 
Estado ou da. eorporn~ão da. :.\rmada, de pa· 
tente nã.o inferior a. capitão-tenente.» 

Isto quanto :i. denominação, a.cceita., de se·
cretar io: qu:~.nto aos vencimentos de 3:600$ 
são fixados pelo decreto n. 389, de 13 de junho 
de 1891-tabella. 19. 

Nenhuma. impu!tnaçã.o, pois, devia ser feita 
á proposta. dogovemo, porque estava. de per
feito a.ecordo com a disposição dn. lei. 

N. 2 

O a.ug~ento contido na seguinte emenda. : 
A' rubrica 2-Consclho N:~.val 
. -reduw.-se n. verb~ :i....... 42:~$666 

Peta. dimlnuiç;\o de 1 :533$33' 
da gr:~.tifica\li:O de membro 
pa.izano concedid~ na. propo
si~J.o e da gratifica.ç~'io dos 
me:n.bl'Oi'engenhP.iros aavnes 
à. t~.uã.o de ~· cada um, 



Clmara dos~ -lmpresoo em 03o03/2015 11>S6 • Página 20 CIO 27 

548 A.NNA.ES DA C.ut:A.RA 

e cuja suppressão p~po;: o . Sena.d~. já >i· Pela. eliminação da. despeza de 
gora. no presente exero1cio e fo1 manlldo pela. 500$ destinados a.oa.ugmento 
ca.màra. para o de 1896. dos :vencimentos do porteiro 

Apeza.r de ser a principal impugna.ção a. da. E' le,aa.l e é justo o a.ugmento proposto pela. 
mega.lida.de destas alterações no orçamento, ea.mara. • 
., estar o contrario disto demonstrado, curo· o porteiro do Commil'sariado que não tem 
pre à commissão lembrar que o augmento como o do arsenal, direito á casa. para sua 
que prowz foi justificado pelo augmento de família, ainda percebe os vencimentos que 
trabalbÔ que teve o mem!:lro paizano do Con· tinha. em 1875 ; sendo ta.: vez; o unioo empre
selho Naval com a ex:tincçã.o do ca.rgu de se· gado que percebe aiona os pequenos venci
creta.rio, que passou a. ser por eUe accumu· mentos ele então, apezar de justas e repetidas 
lado. o de 600$ por anno aos membros e~· r~lamações. 
genbeiros na.vaes foi uma medid!l> de eqm- A commissão não se conformando com a. 
dade, tornando su~ gra.tiftca.ções correspon- emend<~. supra., pede á. Camara. a sua re-
dentes á.s suas patentes. . . ~ jeição. 

A commissão pede pois a reJetçao desta 
emenda.. N. 5 

N. 3 

À' rnbrica. 4 - Supremo Tri· 
bunal Militar- reduza-se a 
verbaa................... 27:000$000 

Sendó 21:600$ pata. tres almi
rantes a 7:200$ cada· um e 
5:400$ pa.ra. o vice-almirante 
em exercício, ficando assim 
equiparados os vencimentos 
aos dos offi.ciaes generaes do 
exercito em identlcos postos. 
O art. 16 do decreto n. 149, de 18 de julbo 

de 1893. diz que os memflros milit(u·e.< elo Su
premo T1·ibuna.l terão os vencim~nto,· co•·1·espon· 
dente< <i,s .nlaS patentes e mats '1Janltt!Ji!11S C:ln 
effecli'llo $eT'Iliço do c::çercito,não cogitn.ndo elas 
dilrerentes commissões que possam te•·. pare· 
cendo apenas visar :1. maior e mais elevada 
que coubesse á patente. 

A' rubrica 7-Auditoria-re-
dma·se a verba. a ......... . 

Pela eliminaç:.to da. despeza. de 
2:400$ destinados ao pagn· 
mento de 1 :soo:;; por eleva· 

· ção dos vencimentos do es· 
crivão e de 600$ por eleva.
vaçii.'> hmbem dos venci· 
ment.os do meirinbo. 

14:400$000 

Pela mesma. razão d:~o emenda. precedente, 
pede a commissi.Lo que seja rejeitada a de 
n. 5. 

N. 6 

A' rubl'iCJ. 12 - A1·~enaes de 
Marinha-reduza-se a ver-
ba. a ...................... 6.352:326$940 

Pela eliminação do o.ugmento 
dos vencimentos c1o pessoal 
indicado em 30:430$ e do. 
concessão de 2:400$ para. 
aluguel de casas para os por· 
teiros. 

E' assim que o ministro da guerra. em su<~. 
propost.a. de orçamento-rubrica 2-Supre:no 
Tribunal Militar, propõe de accordo com a 
lei a. gra.titlcaçã.o de 12:000$ para. os membros 
militares. A t>r imeira parte desta. emenda, cuja. in· 

Quanto aos membros almirantes. teem. suas jostiç L o proprio Senado reconheceu, não 
gratificações reduzidas de 18:000$ a 12:001l$, póde ser acceita por estn· provada a lega.li
por obse1•vancia de disposição con.~tituciona.l, dade da proposta da Ca.mara, unica impun-na· 

Si fosse a.pprovada a emend<~. do Senado o c;ão que so1freu ; a segunda e impugnada 'Pelo 
almirante membro do Supremo Tribunal Mi· proprio artigo citado no parecer do Senado, 
litar viría. a ficar com vencimentos de dispo- e que a com missão transcreve aqui, para se 
nibilid&"e, o que é absolutamente in&dmis- ver que a despeza tem autorisa.ção em lei. 
sivel por se lhe retirar a gratificação legal Art. 304 do decreto n. 745, de 12 de se-
do exercicio do cargo. tembro de 1890: 

A couunissão é de parecer que a emenda. 3 
não deve ser acceita. pela Camara, pelas 
razões aei.ma. expostas. 

N. 4 

A' rubrica 6-Commissa.riado 
Geral da Armada-reduza-se 
a ver~& ................. . 41.~0$000 

(.Regulamcmto dos a1·sen_aes) 

«Aos porteiros do arsenal se da1·á residen
cia. para. si e suas familia.s, o mais proximo 
possivel dos portões. -

E!lta emenda. elo Sanado, pois, t!lmbem não 
est:i. r~o _caso de ser a.pp~o_!&da., pelo que a 
comm•ssao pede a. sua reJ&çao. 
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N. 7 

A' rubrica 13 - ca.pita.nias dos· 
Portos - reduza-se a. ver-
ba a:..................... 314:260$000 

Pela. eliminação da. despeza 
destinada. ao a.ugmento de 

·vencimentos dos !uncciona
rios na somma. de 9:000$. ao 
do escrevente da.. delegacia 
de S. João da Barra na 
som ma. de 480$ e finalmente, 
ao <los pa.trões-móres das 11 
capitanias citadas na. propo
sição, na somma de 2:260$. 
A commissão pede a. sua rejeição, pois não 

havia motivo para a. excepção posta. pelo Se
nado aos rema.dores. ma.chinista.s, etc. que 
tambem teem os seus venciment~ mensnes e 
consignados em lei. 

N. 8 

A' l'Ubrica. 14-Melhoramento. 
conservação e balisamento 
de portos - reduza-se a. 
verb:l. a ...... . ..... . ...• :. 

Pela. eliminação do accrescimo 
de 30:000$. uão pedido pelo 
governo no: sua. proposta.. 

50:000$000 

O :mgmentu tendo sido plenamente justi
ficado pelo. Repartiçüo da Ca1·ta. Matitima. pel;~ 
necessidade de sub$tituir balisamentos feiU'>s 
com simples estacas e palhas, e fazer novos ur
gcntlssimus, como por e:s:t;mplo o de Aro.cajú, 
o. commissil~ pede a rejeição ela. emenda. 

N. 9 

A' rubrica. 17-R.eparti(:.ã.o da 
Cat•ta Marítima.- redur.a.·se 
a verba.a..... ... ..... . ... 528:674$000 

Pela eliminação do accrescimo 
de 15:000$ para remonta. e 
esta.belecimento de estações 
semapboricas e meteorologi· 
ca.S, compra. de ma.ppas e 
roteiros para serem forneci· t 
dos aos navios, de que não 
cogitou o governo. 
Esta.n-lo consigna.d~ verba para. o pes· 

soai das estações semaplloricas e meteorolo
gicas, não póde concordar a. commis..qà~ com a 
suppressã.o da ·1erba. destinnda á. remonta 
das mesmas. a.l'ruina:tas ~lo:; l'CYoltosos "a. 
invasão do sul; poi;; seria. isto ter pessoal em 
repartições imprestaveis. 

QuantO á quantia. de L :000$ destinada á. 
compra de mappas pa.ra. os navios da. esqua-

dra., não póde ser ella. .eliminada, pois ~ ba 
obrigação deste fornectmento, como se dtz no 
p:orecer â.o SenMo por pa.rte da. Btbliotheca. 
da Marinha.. 

O uitico artigo do regulamento vigente da. 
bibliothecaque se refere a mappas é o art.24, 
concebfdo nos seguintes termos:« O àirector 
da bibliotlleca e museu fará acquisiçao no pai=' 
ou directamente no estrangeiro, conforme for 
mais 'IXIntajoso, dos li'OTos, mappas e mais 
objectos que COII'IIenha ao esta~elecimento sob 
sua clirecçao, ciii!Jindo·se ú 'IJerba "otada para 
esse fim.,. 

O art. 6•. § 4•, do regulamento da. Carta. 
Marítima diz porém nssim : « A' Carta J1t'ari· 
lima incumbe fornecer aos na11ios ela esquadra 
as cartas, planos. instrumentos nau,icos _e 
astronomicos necessm·ios ú na'IJCfltJÇliQ »; razao 
pela qual a commi.ssão incluiu a verba. na 
rubrica 17, sendo, portanto. contra a. emenda 
n. 9. 

N. 10 

A' rltbt•ica 28- Escola. Na.va.l-
reduza.se a. verba. a........ 244:830$000 

Pela eliminação das despezas 
com o augmento dos venci· 
mentos do porteiroe guarda, 
na importancia de2:S40$000. 
A commissão pede á. Ca.ma.ra a. rejeiçã~ da 

emenda sup;:a., cumprinuo·lhe declarar que 
os empregados a que se 1-efere- .4maauense, 
p(Jrtei1·o e guarclas - nii.o são destacados na 
bibliotheca. e museu de marinha, como consta 
do pa.recet• do Senado. 

E' certo qu~ pelo decreto n. 4i9, ele 17 de 
outubro de 1846, art. i", o porteiro da biblio~ 
theca. era. um guarda dest~ca.dv da Escola 
Naval. 

Hoje, porém, pelo regulamento que baixou 
com o decreto n . 363,,rle 26 do abril de 1890, 
aquelles empregados são privativos da biblio· 
theca e museu. sendo que o t\manueose tem 
sua. nomea.ção· dependente de concur;;o 
(art. 14). 

N. 11 

Ao § I. •-Corrija-se a denominação <Mes
tre de otficina~ de córte do Commissariado 
Geral da Armada. mantendo a que existe : 
«mestre alfaiate do Commissaria.do.» 

O Senado propQz a mudllnça. da denomi
nac,'.ão 'lo mestre da ofticina. de <xkte. para 
mestre alfaiate, aca:ta11<lo o augmento de 
,;cncimento que « C<.!nt«r(l approrou. 

Cumpre ii. commis>ii.o declarar que a diaria 
do mestTe da offieinade córte do Commi~ 
rhvlo está nas mesmas condições dos diver
sos vencimentos cujo augmento proposto pela 
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Camara foi r~jeitado pelo Senado, pois aquell:;. E' assim redigido o referir1o art. 1•- E' a.u
diaría. esta.~a. . fixada. no arL 55 d!> r('gula- wrisa.doo poder e1ecuti-voa. despender, à pro. 
mento que baixou com o ckcreto n. 946, de porçaoque se for tornantlot~eCCSsal·io, e fazenilo 
1 de novembro de 1890. para isso as precisas operações de credito. a 

Quanto aos receios que tem a. commissão r1o quantia. de 12· mil contos ao cambio •\e27 d. 
Senado, de que de futuro reclamações graves sterlinos. com a reforma elo material n:~.vab 
possam app.trecer por causa. 1le se cbamar Póde igualmente a commissão informar à 
mestre de officin:~. lle córt•• em 1ogar de mes- Camara. que apenas cerca. de 2 mil contos 
tre de alfaiate, a. commissio da Camnra nf1.0 foram despendidos. conforme soube da. Conta
os tem, pois no proprio art. 55 citado que diz: <~oria.da. .Marinha. Si mais se gastou ainda. nilo 
«0 .,,cstre c os officittes da c61'te sao ajustaclos e consta. ú. rep~rtiçã"competente, e foi prevendo 
li'l>re:nente de.•pcrlidos», est:~ o remed'io para as isto que a proposta. não precisou a. quantia 
onerusas reclamações. Núo ba., portanto, mo-. das sobras. 
tivo ·para que Sl'jo. acooita a emenda n. 11. 

N. 12 

Ao § 2.•- Substitua-se este pa.ra.grapho 
do proje:to pelo seguinte: 

§ 2.• E' o governo autorisado a reorga
nisar os al'senaes de marinha, tendo em 
vista. a~ considerações feitus no respectivo 
re1atorio do corrente a.nno·, e mais: 

1•. que nessa. reorgo.nisação se não :~.g~
vem: mas decre..~.arn as des:peza.s, respei
tados os uireitos adquiridos: 

a) pela diminuiçã.o dos vencimentos. gr:J.
tífica·.;ões, sala.rios e jornaes do novo pessoal 
que tor adquirido pa.1':l. o ser·•iço. e . 

b) [>ehl diminuição do pessoo.l, dando-se 
vagas, quer dt\ Mministração, quer do ar
tistico ; 

2", que se niio considere definitiva. a nova 
orÇ,":misaçã.o para produ1.ir os seus elieitos 
cmnplcto.i, antes de a.pprova.da pelo Congresso 
Nacional. 

.Já tendo a. Camara e o Senado appro-v:l!lo 
disposi(':io igual á. proposto. pela. <;amara para 
o Ar~nal de Marinbo., paro. o regulamento 
dos . at'Senaes de gMrra, nã.o de~ e ser a 
emenda n. 12 ap~ro~ada. par~ não quebrar a 
regularidade. da retorma. dGs arsenaes, o que 
traria grandes inconvenientes, motivando 
justas reclamações_ 

N. 13 

Ao§ 4.• - Supprima-sc este pa.ragrapho. 
A emenda n. 13 mantlando supprimil' o§ 4", 

não oonsulta. ás maiores necessidades de me
lhoramento do material de nossa armada, 
medida. mais que nenhnma urgente, motivo 
de ser a commissão de parecer que eUa deve 
ser rejeitada. 

"Esta. disposição foi pela. camar:\ incluiil:l. 
no orçamento, depois de ouvido o govet·no, e 
sómente pa.ra evitar duvid11.s que por acaso 
'POdessem apparecer na interpreta.cão da lei 
n. 140, dtl 28 de junho de 1893, cujo art. 1• 
contém a autorisa<:;;"lo do§ 4" em questão. 

N. 14 

Ao §7. • - Substitua-se 3. pa.la.vra. - taif:J.
pela seguinte - criadagem. 

Sobre a emenna n. 14, sente o. conunissão 
igualmente ter de pedir a. sua. rejeição. O 
parecer do Senado diz que na. tecilnologi!\ 
naval não se eocoutraria. o termo tai(a signi
ficando a. reunião do criados. 
Ten~o nós um Diccionario ne marinha. om

cinl, organisado por uma com missão nome:.1.1la. 
pelo governo sob o. competente direcçãe do 
Bar-lo de Aogt-a (aViso de 19 de junho 
de 1868) a commiss~ occeitou a sua. con
sulta de preferencia. á legisla.çã.o portugueza, 
e alli encontrou a seguinte significaçfl.O pMa 
o termo tcti(u, perfeitamente de accot·1!o com 
o seu parecer: 

c (t. mar.) E' a p<trtc <la [JII(ll'lliçr1o tio )I(• 'Cio 
que em oco.c.•iuo ti~ combate ni1o fftltll-aece" w·
titftltl'i" , c <i •lcstinu.dtt a dtn' '"~ clefe,lclcl' << 
aiJm·tlc!f/Gill. c no .~,:nli('O dt: mwwbl'<l . Tlln,zmu 
·'C r/1( <!$CC: liOmt: ti Cl'itttflt!JC11l de 1101'(/0.» 

E' além disto um termo consa:;rodo que 
de\'e ser ma.utido. 

Snla. das commissões. 16deoutubro•~e 1695. 
-Jolio Lopes, pre'sidente. - .1.U{!H:;Io SfJI)~,·o. 
relator.-F. P . M1~!fri11k.- úwro ;l!iiltcr.
Paula Guimw'(ies.- Ser::cdello Cor;-é(!,-• .U
cimlo Gtumabara. 

E>>1endas do Senado ao Projecto da Cama1·a 
tios Deputatlos ti. 110 D do co1·rente C!nM 

A • rubrica I - Secretaria de 
Esta!o- reduza.-se a. ver ba :1. 

Pela eliminação da despeu. de 
5:400$ destinados a pa.g:~.-
mento de um oftlcia.l de gabi-
nete e ao augmentode ven-
cimentos do secretario em 
' - "11)0$()()() 

A' ~~bri'ca. 2:_Conrelho Kavd 
reduza-se a. vcl'ba. a •... . ..• 

Pelo. diminuição de z:533$:nt 
·da gra.titicaçiio de membro 
p:~isano concedid:\ n:~. pro-

154:252$000 
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posição e do. gratificação 
dos membros engenheiros · 
na. vaes á ra.zi\o de 600$ por 
ca.da. um. 

A' r ubrib:J. 4 - Supremo Tl'i-
buna.l :Militar-reduza-se a. 
verba. a ..... . •....•.• : .... 

Sendo 21:600$ para tres al
mirantes a. 7:200S cada um 
e 5:400$ pa.t•a. o ' vice-almi-
rante em exercício, ficando 
assim equíp:~.rados os venci-
cimentos aos dos offlciaes 
generaes do Exercito em 
identicos postos. 

A' rubrica 6- Commissariado 
Geral da Armada-red uZ:J.-se 
a verba. a. .•............... · 

Pel:J. eliminação da despua. 
de 500$ destinados :1.0 au-
gmeoto dos vencimentos do 
porteiro. 

A' rubrica 7-Auditoria-re
duza-se a verba a ........ . • 

Pela. eliminaç<io de despeza. 
de 2:400$ destinados ao pa-
gamento de I :800$ por ele-
vação dos vencimentos do 
escrivão e de 600$ por ele-
vação ta.mbem dos venci-
mentos do meirinho. 

A' rubrica 12-Arsenaes de 
Mo.rinha.- reduza-se a ver-

27:000$000 

41:280$000 

14:400$000 

ba ::t •••••••••••••••••••••• 6.352:3-26$940 
Pela. eliminação do a.ugmento 

dos vencimentos :lo pessoal 
indicado e 30:430~ e d!L 
conces$ã.O do 2:40Õ$ para. 
alu~~el de casas para os 
port~n r o:; . 

A' rubrica 13- Capitanias 
dos Portos - reduz•\·Se a 
verba :1. •••••••• •••• •••• • 

Pela. eliminação da despeza. 
de~tinada. ao a.ugmento de 
vencimentos dos funccio-
narios n:~. sommade9:000$. 
ao do escrevente d:1. dele-
gacia de s. João da Barra. 
U:l. somma de 480$ e final· 
mente, ao dos patrões-mo-
res das 11 capicanio.s cit.'\· 
das na proposição, na som· 
ma. de 2:260.~00. 

A' rubrica. 14· - Melhora
mento, <XJnsorvação e ba.ll· 
eamento de portos-redu
za-se a verba. a. •.....•... 

Pela. elimin~âA> do accresci· 
mo de 30:000$.nâA> t>edido 
pelo Governo na su:~. -pro-
posUI.. 

314:260$000 

50: ()0()$000 

A' rubrica 17-Repartição 
da. carta. Marítima-redu· 
za..se a. verba a...... .. ... 528:674$000 

Pela. eliminação do accresci· 
mo de 15:000$ para. re
monta. e estabelecimento 
de esta.ções sema.pho1•icas 
·e meteorologico.s, compra 

· de rnappas e roteiros para 
serem f<>rnecidos a.os na

.: vio~. de que não cogitou o 
gove-rno. 

r\' l'Ubrlca. 28- Escola Nll val-
reuu.za.se a. verba a.. . ..... 244:830$000 

Pela elimin:t\:ÜO da.s despe:za.s 
com o augmento dos venci· 
mentosdoporteiro e guarda, 
n::. i!npot·tanciade 2:840$000. 
Ao § 1 . • Corrija-se a denominação «Mestro 

d~ officina» de cõt·te do CommisS'J.riado Ge1·:1.l 
da Ar:na.da., mantentlo a. que existe: « m:estre 
alfaiate do Comm.is..~ri:\do.» 

Ao § 2" - Substitua-se este p:l.l"ao<>mPhO do 
projecto pelo seguinte : 

§ 2 . • E' o governo autorisado a reorga· . 
nis.1.r os arsenaes de mar inha. tendo em vista. 
as considcr:\QÕes feitas.no resp~tivo rela.torio 
do corrente anno, e mais: 

1". que nessa reorganisaçâA> se não aggra
vem. mas decres<;.am as despezas, respeit:J.dos 
os direitos •~tlqui ridos : 

I 

a) pela diminutção dos vencimentos. gra.ti· 
ficacües, !;;~larios e jornaes do novo pessoal 
que fór adquil·ido par:J. o serviço : 

b) pela diminuio,-iio tio pessoal. dantlo·!'n 
vagu.s. quet· do. :~t.lministr;u;ão, quer tio a.r· 
ti~LiC•• : 

2", que se nii.o considere definitivo. a nova 
org•mi:.:.~:iio para pi'oduzir os seu~ c1lilitos 
cou,1>l.::v.<, ;~ntcs de approvada. pelo Congresso 
Nacional. 

Ao§ 4.•- Supprimn-se es.te pa.ragra.pllo. 
Ao § 7. "-Substitua-se :1. pala vm - to.ifa -

pela seguin te- criadagem. 
Senado Federal, 9 de outubro de 1895. -

Manoct Victorino Pereira., presidente. ·
Jou.him d"O. Ct.~twndu., 1• secrat.'\rio.-Gustavo 
Ricltard, 2" sccret:.~rio. - !01.cquim Jo~e Paes 
cúo Silvct Sarmento, 3• secret..1.rio. - .Domin[IO:S 
Vicente Gcmç<clucs ele Lemos, 4" secretario. 

Projccto da Canvwa dos Deputcvlos n . 110 .D, 
do c0r1·cnte tmno, qu.c f.:J.•a a despe;a do Mi
ni.s:erio da .aiariltlta pa1·a o exe1·ciCJ:o de.1806 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. O Poder Executivo e a.utoris3.1lo a. 

despender pela. repartição do :\linisterio da. 
Marinha, no exercicio financeiro de 1896, a. 
quantia de . •• , •.•.•.•.•.•• 25.310:18"...$643 
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Assim distribuída. : 
1. Secretaria de Estado. 

Eleva-ria. a. verl>a de 
5:4()()$, por se baTer 

consignado verba. para. 
pa2a.mento a. um offi
ciallle gabinete e au
gmentados de 1:200$ 

• os vencimentos do se
cretario ••..... , ... . . 

2. Conselho Naval( como na 
pro posta) . . .. ...... . 

3 . Qua.l'tel General da. Ma· 
rinba. (idem) ..... . .• 

4. Sup1·emo Tribun3.l Mili· 
ta.r (idem) ...•...•..• 

5. Contadoria. (i•lem) ..... . 
6. Commis.sa.riado Geral d:~. 

Armada.. Augmeu-
. ta.ila. de 500$ para se~ 

rem elevados a 2:000.-; 
os vencimentos dó 
porteiro • . .... •.. •. • 

7. Aurlitoria., a.ugmentada 
•le 4:150$ por se ha
ver elevado os venci
mentos do escrivão a 
1 :SOO$ e do meirinho 
a 600$ e pela equipa.· 
ração dos 'l'cncimcntos 
do auditor de mari
nha aos dos jwr.e.; dos 
Feitos da Fazendn. Na-
cional .............. . 

8. Corpo da Armada e 
classes annexas (como 
na proposta) . . ..... . 

9. Corpo de Infantaria de 
Mario lia. (idem) .•. . .. 

10. Corpo de Marinheiros 
Nacinna.cs (idem) .... 

ll. Corpo do I n v a 1 i d os 
(ld.em) ....... . ..... . 

12. Arserwes. Augmen~da. 
<le i:9fl0$ por se haver 
elevado os vencimen
tos de patrêio-mór da 
capital a. 4:000$. de 
seu ajudante a 2:000$, 
dos patl'ões-móres da 
Bahia • Perna.m buco, 
Pará. e Matto Grosso a 
3:000$ ·e dos otnciaes 
das secretarias dos 

. arsenacs dos mesmos 
Estados a 3:000$ ; 
de 15:330$ nos venci
mentos dos 50 guar
das de "POlicia "a C..'l· 
pita! e 7:~. sen•lo 
4:SOO$para a.ugmento 

ANNAES DA CAMARA 

. 159;632$000 

45:000$000 

69:215$000 

48:000$000 
159:850$000 

41 :iS0$000 

15:550$000 

2.371:180$000 

2C0:096$380 

1 . 765: 3í8$iOO 

74:821$500 

de vencimentos dos 
16 guardas de policia 
dos Estados rla. Bahia. 
Pernambuco, Pará. e 
Ma.ttoGrosso, e2:400$ 
pj.r& aluguel de ~. 
aos dous porteiros do 
arsenal da capital. •.. 

13. Capitanias de portos. 
A ugmentada ~e ..... . 
25:519$600, por >e ha
ver fixado: em 5:000$ 
os vencimentos do se
Cl·etario tia 0;1 pi tan la. 
d;l capital; em 2:200:5 
os dos secretaries das 
capitanias dos Estados 
da. Ba.bia, Maranhão, 
Par4. Rio Grande do 
Su\, ·são Paulo e Per
nambuco ; em 1 :5()0$, 
os dos secretaries das 
demais capitanias; em 
3$, adiaria dos encar
regados c1as diligen-, 
elas na. capital e eni 
2$ nos estados; em S.';\, 
a dia.ria. dos patrões 
do soccorro naval; em 
90~. os vencimentos 
mênsnes dos foguistas; 
em 50$, dos carvoei
ros ; em 60$. dos pri
me!ros marinheiros; 
e em 45$. dos segundos 
ditos, tudo do soccorro 
naval; em 90$. os do 
escrevente da. ole!ega.
cia. e da pr-aticagem ; 
em Y:>$. os do }latl'ôi.o ; 
em 60$. cs uos rema.· 
dores e em 35~. os do 
licl <h\ dele~tacia !le 
S . .Joi'lo d;;.· &m•J. ; 
e de se haver unifor
misa.do em 600$ a.n
nua.es os vencimentos 
dos pa.trões-móres dos 
estados de Alagoas, 
Cea rá, Espírito Sa.nto, 
?.fa~nhão, Pa.ranâ, 
Parahyb:l.. Rio Gl·au
de do Sul, Rit' Grande 
do Norte, Santa Ql.
tha.rina, S. Paulo e 
Sergipe .....•.... •... 

14. Melbot':l.mento, consel'
vaç.ão e balisamento 
dos portos,a.ug,ment:>.· 
ela Je 30:000$000 ..•.• 

15. Forç:\ no.\'o.l (como no. 
proposta) ... ..•. . , ... 

6.385: 156$940 

326:056$000 

80:000${100 

3.005:680$404 
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16- Hospit.a.es (como na pro-
posta) ........... ... .. 

11. Repartição da Carta Ma
r ítima. augmenta.da de 
29:320$. por se haver 
consignado verba pa
ra o pagamento dó 
pessoal das estações 
meteorologicas e se
rriaphoricas da capital 
e dos estados de Santa 
Catharina e Rio Gran
de do Sul, comprehen
dirlo mais um meca
nico para a. Directoria 
dos Pharóes e quatro 
ajudantes para a Di
rectoria de Hydrogra
pbia., e por se haver 
elevado a consignação 
destinada á acquisi~ã.o 
de oleos, mecha.:s e 
cb~minêa55:000$000; 
de mais 15:00:J$. sendo 
14:000Bpa.ra. romonta 
e estabelecimento de 
estações semaphoricas 
e meteoa·o!ogica.s, e 
1 :000:) para compra 
de mappas e roteiros 
para serem forneciC.os 
aos na.vios ......... . 

18. Escola Naval, augmen
ta.da de 2:840$ por se 
ba"er elevado os ven
cimentos do amanu
ense, porteiro e guar
das da bibliotbeca e 
museo de marinha. , 
respectivo mente a 
2:40~$. 2:000$ e 900$ 

19. Reformados (como U.\ 
proposta) •.. •........ 

20. Obras-Augmenta.da de 
10:000$ para. concer
tos ina,lia. v eis no ar
senal do Pará e des
t-inada a q uanti.a de 
30:000.~pa.ra as obras 
urgentes e inadiaveis 
do quartel da compa.
nhia de aprendizes 
m'-rinheiros de Cuy-
abá. ................ . 

21. Etapas ( como na. pro-
posta) .......... .-..•• 

2:2. Armamento ( como na 
proposta) ...•........ 

23. Muniçõ!!S de bocca. Sup
. primida a. consigna

\'";iO de 20: 13f.ls, im· 
portancia das ~iiCS 

C:t.UIU:t. \",VI 

i 
278:643$600. 

propostas para os 50 
guardas de policia. do 
arsenal. .......... . . 

24. Mun.ições na.vaes (como 
na proposta) de ac
cordo com a nomen
clatura dos objectos 
nece...<:Sa.rios ao con
sttmo da arma.da, em 
uso nos conselhos eco-
nomicos ........ ... . . 

25. Material de construcção 
naval (como na. pro-

- posta) .. . . . .. ....... . 
26. Combustível (idem) ... . 
2.7. Fretes, tratamento de 

praças e enterros 
(idem) ..... . . . .... .. 

28. Eventua.es (idem) ..•••• 

5.955:374$870 

800: 000$000 

800:000$000 
500:000$000 

100:000$000 
300:000$000 

§ 1.• O mestre da officina. de córte do Com· 
missariado Geral da. Armada. perceberá. uma. 
diaria. i~u:~.l á. dos operarios de 1• classe 40 
arsenal da capital. · 

§ 2. • B' o governo aotorisado a reorganisar 
o regulamento dos :u-sena.es, tendo em vista 
as observnÇÕ{>s que acompanham as tabellas 
que baixaram com o decreto n. 240, de 13 de 
dezembro de 1894, corrigindo na parte em 
que consigna a contagem dos dous dias de 
t 1·abnlho paro formação de um anno util de 

543:6í4$000 345 para. :iOO. 
§ :l.• Haverã. um medico, em commissã.o, 

em cada uma. d:1s escolas de aprendizes de 2• 
classe, tir:..do do qua.dro do Corpo de Saude 
da Armada.. 

§ 4." Fica o governo a.utorisado a despen
der com o melhoramento do ma.terial da. 3.1'· 
mada a.s sobros que houver do credito de 
12..000:000$. concedido pelo decreto n. 140, 

247:670$000 de 28 de junho de 189!:! e com a reforma do 
material da. Rep:\rti<:iio rio Conselho Naval 

727:037$249 até a quantia de 4 :onu::;ooo. 
t § 5." As vantagens qu~ percebem os func
cionarios da. carta Mo.l'itima.. em virtude das 
observ~,ões da. ta.bella que baixou com o 
decreto n. 1347, de 7 de abril de 1893, 
devem set• abona.da.s daqui por cleante pelas 
observac;ões da tabelh\ que baixou com o de
creto n. 165!?. de 20 de janeiro de 1894. 

§ 6." As etapas dos officiaes da armada e 
classes annexa.s set•lo e'l.lculada.s ao mesmo · 
preço das dos officiaes do e.s:ercito nas mesmas 

210:000$000 ""uarniçties . 
., § 7. • O serviç.o dos otnciaes embarcados 

366$000 nos navios da Arm:~.~Ja Na.cional será feito 
pela - Taifa. ; 

100:~ § 8.• ,\ Taifa.- comprehende : 

Ta.ifeiros - cozinheiros ; 
Idem - despenseiros ; 
Idem - ct•inuos. 

:o 
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· § 9.• Para. orga.nisação das tabeUas da. - To.ifa- serlto os navios da. .armada. dividid~ 
em tres categorias, conforme o quadro seguinte : 

I> categoria. - Na.vios de ma.is de 200 praças de guarnição; 
2.> categoria - Idem idem de 10(1 praças ; 
3• categoria.- Idem idem de menos de 100 praças de gu:~.rnição. 
§ 10. o pessoal da.- Taifa - que corre.sponde a. cada uma. da.s tres categori:~os ê 

determin!l.do pela_ se.,"'llinte tabella : 

CA.TEGORHS COZINUEmOS l DESPENSEIROS CRIADOS OU T AIFEID.OS 

., I ., "' e:s 
~ 

c: 

= e 
~ 

... ... 
~ d 

o gs o 
"' "' ~ ~ <D ., .., O> 'O 

~ ... ~ ... d :.. 
d .S! .::: :.. 

í3. . 2 ... d -~ ~ 

"'" ... ... 3 ~ ... <:! g :.. 
E! ~ a d s ... ~ E e 
~ :.. = ::j 

{?. ~ 
:;.. .s 6 :... .:: o ~ o ~ 0.. 

----- --------
}> •••••••••••••••• 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 por 4 I por G 

2• ......•.....•• . • ... ~ 1 I 1 3 1 1 ...... I 1 por 3 1 por 5 

3• . ............... .... I I I 3 1 1 .•• .•. ...... 1 por 3 1 por 5 

Nos navios de 2• e 3·• categorias um só cozinheiro servil"ci. á. cama.ro. e praça de armns. 
Nos navios em c1ue o numero de otiiciaes ou de inferiores nii.o attingi.r ao numero 

indicado nc>ta ta.u~!la. entcmle·se que só haverá um - Taiíeiro- criado. 

~ 11. Quando houver chefe o. bordo }>Oderã. o navio ter mais um coúnheit'O e um o~ 
dous criado,;, taifeir~. conforme o numero de omciaes do estado-maior. 

§ I:!. A seguinte t.a~ll~ mo.rca os vencimentos que deve perceber o pessool da.-Tnif~: 

--- l :ú"FERIORES 
TA.lPElnOS CA.MARA 

P!tAÇA. DE 

I E 
ARMAS 

GUARNI~O 

Cozinheiro . . ...... . .... ......... . ... 70$000 70$000 50$000 

Despenseiro .• •. ••.•.••..•.. . . . .•.•• 00$000 60$000 45$000 

Criados ............... - ....... ••.... 45$000 45$000 35.$000 

§ 13. O pessoal da - Taifa. - serâ municiado por bordo; 
§ 14. Usara de uniforme·que ror designado. . 
§ 15. Nos vencimentos dos officío.es d\! armada. é classes a.nnexas quando emba.rcal\o> 

será. descontada a quota para criados. . 
Camaro. tlo:; Deputados, 6 de setembro tle l895.-.4.rtltur G.!sar Rios, 1• vice..presidente. 

- Thoma: Del{<no, l o secretario. - Manod d.c -'llcncar Gt<imcmzcs (4• SI!Creta.rio como 2•). 
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O S r . P r eside n t e - Achando-se dos campos pertencentes i~ União, denomin~
adeantada. a hora, designo para amanhã. a dos «Saycan», no Rio Gra.nrle do Sul, depots 
seguinte ordem do dia.; de installada. uma coudelaria naquelle esta.· 

Vatação do projecto n 1?88 A, de 1893, do, para cuja fundnção poderá o ~overno 
revertendo, repartidamente, á viuva. e filhas despender até á. quantia de 400:000$ ; 
do faJlecido m:~.recha.l Visconde de Pelotas a 1• discussão de projecto n. 166 A, de 1895. 
pen~ão que este percebia {discussão unica). permitt\ndo aos medicosepharmaceutica.s ad-

J• parte (até ás 2 hOl'as,ou antes}: juntos do serviço sanitario do exercito a con
tribuir pat·a. o montepio de quo trata o de· 

2'.discussão do projecto n . 226, de 1895, ereto n. 942 A, de 31 de outubro ue 1890 ; 
autorisando o Poder Executivo a intervir no 
estado de Sergipe ]'lal·clo assegurar o exercicio 1• discussã.o do projecto n. 202, de 1895, 
do poder le~lslativo á assembléa legisla- autorisando o Porler Executivo a conceder 
tiva, installa.aa em 7 de setembro de 1894; nas condições que indica a. Anrlré Gaudieley, 

3> discussão do .projecto n . 101, de 1895, ou a quem mais va.ntn.gens ofi'~recer, privi
autorísando o Poder Executivo a. reverter á legio poi" 60 annos. para construccão, uso e 
1• classe do exercito o tenente reformado da goso de uma estrad:~. rle ferro de bitola de 
~rma de e~~vaUaria Carlos Augusto Cogoy; l metro entre a ca.pita.l de Matto Grosso e o 

Discussão unica do projecto n. 220, de 1893, porto de A veiro, ou outro ponto que melh<?r 
concedendo a D. Theodolina da. Motta Gomes os estados determinarem, na margem do r1o 
e Silva a reversi>.o da. pensã.o que percebia. Ta.p<ljoz, noP:u-á.; · 
sua finada mãe, viuva do capiti.Lo de volun- 2~ discussão do projecto n.l39,de 1895.tra.ns· 
1:1.rios da patria Fl'ancisco Coelho Gomes, ferindo ao domínio do estado do Amazonas, 
morto na campanha. do Pa.ragua.y ; nas condições que estabelece. a.s fazendas na-

2• di.scu..~ão do projecto n. 189, de 1895, cionaes denominadas do Rio Branco, situadas 
organi.sando o estado-maior do exercito, a nos campos deste nome naquelle estado. 
lnr.endencia. Geral da Guerr-J. e dá outras pro-
videncias; 2• parte {as 2 horas, ou antes): 

Discussão unica. do projecto n. 200, de 1895,1 Discussi'io unica. do projecto n. 138 D, de 
autorisando o Poder Executivo a conceder ao 1895, emenda do Senado ao projecto da Ca
Dr. Henrique Autran da Matta e Albuquer- mam dos Deputados que fixa a despeza do 
que, assistente de clinica da F,lculdade de Ministerio da Guerra. pru-a o ex.ercicio de 1896, 
Medicina. da Bahia, seis mezes de licença, com as quaes foro.m mantidas por tious tel'<;OS de 
o respectivo ·ordenado, para tratar de sua votos, pelo Senado, na !órma. do art. 39, § 1• 
~ude onde lbe convier; · tla Constituição; 

2' di~cuss;io do proje~to_ n . 39 A, de .1 ~93, Continuaç-:io dn. discussão unica do parecer 
detet'!DJ~o.ndo a~ co~tdtçoes. ~e reacqumç-.1.0 n. 17-' A, de 1895. sobre o.s emendas do orça-
uos dtrettos ue ctdadao b~azllen·o, <:on~ voto mento da. receita . · 
em sep:J.t-ntlo do Sr. Mat•!tos Costa. Ju01or; . _ ' . _ . 

Continua("ão d:~o 3> discussão do projecto Contmua.ça_? da. 3" d1scussao do prqJ~cto 
n. !33 B', de 1893, com parecer sob n. 133 B', n. 9G, rle 189;>, regul:~.ndo o estado de sttto; 
classificando~~ qu_atro classes :l.."_ rep;wtições 1• discussão uo projecto n. 225, de 1895, 
federae~ e unlJOr!DlS..'\D:do os vencimentos dos dando OOV<\ orgauisação á guarda. nacional; 
respecttVOS fUnCCLO!l;l.t'JOS; 2, d-'·~ -~-:- d · t 22, d !89. 

l" discu~iio do projecto n. 132, de 1895, -~~~u~.ao o proJeC o n_. .. , e. "· 
tornando extensivo ús pra~.a.s d:l. bri!!arla po- au~rtsa.nd~ o Podet· Jj)xecu!Jvo a. a.brt~ um 
licial d:J. C;~pital Federal e do corpo"' de bom- cr~d1to até 1_.~00:000:;;. suppltlmentar u. ru
beiros. que se inutilisarem dUl~.~.nte 0 tempo brtca-:-Exel'Cl~l?S tl.n~os~pa.r:~. pa.ga._men~o -~a 
de pra~.a.! 0 direito de que gosam as pra~.as quant1a que for ~ev~da. t\ Compa.nhta Ummo 
do exercito e armada, de serem recolhidas ao Sorocaba.na. e Ituana, . 
Asy\o dos lnva.lidos ; 3> discussão do projecto n. 193, de 1895, . 

3• discussão do projecto n. 134 B, de 1894. autorisaddo o Poder Executivo a. reformar 
autorlsando o governo a contra.cta.r com os est:l.tutosda. Escola Po1ytechnie& do Rio de 
quem melhores vanta.gens oft"erecer o servi~-o J:1-neiro, de accordo com o projecto formulado 
de uma vi:~.gem mens:~.l na linha. rle nave-I pela re;;pectiva congregação em 11 de maio 
~iio entre os portos de Corumbá, s: Luiz deste auno, con1 as rest1·icç<lcs que indica.; e 
de C:l.ccres. Miranda e Aquida.uana, no estado a. nomear eJI'ectivo3, independente de con
de Mntto Grosso; curso. no:> termos do art. 318 do decreto 

2• discu~são do proj~cto n. 90, de 1895, di- In. 1159, de 3 de dezembro de 1892, os lentes 
~idindo o territorio da Republica em oito I substitutos que na. refel'ida. escola. exarcem 
circum~cripeões, em cada umn. das quaes crea. interinamente o magisterio a mais de 10 
um ~ncop.tro. :~.uxiliar :;.s industrias agrícola, . annos, sem interrupçüo alguma.; 
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pastoril e connexas, conforme o regirnen que 
o.dopta; 

I• discussão do projecto n. I56 A, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abrir um 
credito de 6:333$310 para. paJ;.J.mento do 
pe$0a.l e expediente da Dele,aa.cia. de Terras 
e Coionisaçã.o no estado de íliinas Gero.es, no 
a.nno de 1893; 

Discussão unic.1. do parecer n. 89 A. do 
1895 .• opinando no sentido de não ser apprq· 
vado o projecto n. 89, deste anno, que subsb· 
tue pelo que a. elle acompanha a. tabclla. F 
annexa a ConsCiliMçiTO das !Ais elas At(cmde· 
gas e Mesas de Renda$ Fecle1·aes ; 

I• discu~~ do projecto n. 2I5 A, de I805, 
conferindo o direito á aposentadoria. aos func
cionari<l$ da Iospectoria Geral de S&urle dos 
Portos da Capital Federal e aos das inspecto
rias de saude dos portos ·dos estados ; 

3' discussão do projecto n. 35, de 1895, au
torisando o governo a. rever o regulamento e 
progra.mma de estudos do Gymna.sio NacionaL 
(redaeção para 3• discussão do projecto n. 205 
A, de I894) ; : 

Discussão unica. do projecto n. 172, de 
1fííl4, concedendo a. pensão de 100$ mensaes. 
repartidamente, a Ursulina. Candida do Couto 
e outra.. mãe e irmã do fallecido cirurgião 
naval Dl'. João Pinto do Couto; 

Discussão unica do projecto n. 2i9, de 
1893, mandando que continuem a ser pa.gos a. 
D. Mathil<le de Accioly Lins desde 1 de julho 
de 1892 o montepio e meio-soldo de seu là.l
lecir:o filho, o alferes Sebastião Carlos de Ac
cioly Lios; 

Disc;~ssão unica do projecto n. 197, de 
1894. 1•e1evando a prescri~ em que incor· 
reu D. Maria. Josephina Feita! Lima para 
perceber o meio-soldo a que tem direito ; 

Discussão uniea do projecto n. 122. de 
1893, concedendo a D. Olympia. C:~ rotina da. 
Silva Barata, viuva do desembarg:,dor Joa
quim Antonio da. Silva Barata, urna pensão 
mensal de I 00$000 ; . 

Discussão unica do projecto n. 100, de 1805: 
autorisando o governo a conceder aDD. Hor
tencia Adelaide Guíllobel e Josephina Cons
ta.nça. Gulllobel. ti lhas no fa.llectdo coronel 
reformado do coepo de engenheiros Joa~uim 
Candido Guillobel. a pensão de 1.200$ annu· 
aes, repartidamente. 

Levanta-se a sessão ás4 horas e 20 minutos. 

127• Sl•:SSii.O E~ 24 DE OUTUBRO DE 1895 

Prcsitle11cifl d,•.t Srs. Rosa e Silt:a (Ilresi<knte), 
.1rtllu1' Rio.< (J• 'llice-presidente), Costa A.:e· 
,c r lo ( :?• ,;ice-prc$i<.1entc) e Rosa c Sil1111 
(J•1'csidcntc) . 

2• discussão do projecto n. 20"2,de 1894, de
terminando que os officiaes do exercito reror
m:wca ou que se reformarem de accordo com 
as disposições do decreto n. 193 A, de 30 de 
janeiro de 1890, si estiverem graduados no 
posto immedia.to, sejam considerados, pa.ra. 
todos os e1feitos como si estivessem eJ!ectiva
·mente providos na classe de que tiverem 
a. gi'aduaçã.o; 

Ja discu~~do projecto n. 117, de 1895, 
mandando collocar o 1• tenente (le artilbari:~. 
Josê da Veiga Cabral e outros nos Jogares que 
lbes competirem na. escala. de promoções, re· 
pa.rand~seassim os prejuízos que sotrreram 
na promoção de 17 de m:LrÇO de 1890; 

1" discussão do proje~to n. 92 A, de 1895, 
autorisa.ndo o governo a arrendar ou vender 
o. quem ma.is vantagem o1ferecer uma. pa1•te 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á. qual 
respnndem os Srs. Rosa e Silva, Arlhur Rios, 
Costa Azevedo, Thom:IZ Delfino, Tavares de 
Lyra. Alencar Guimarães, Sã Peixoto, Filel.o · 
Pires, Gabriel Salgado, Tbeotonio de Brito, 
Benedicto Leite, Vivei.ros, Costa. Rodrigues, 
Eduardo de Berredo, Christino Cruz. Anisio 
de Abreu. Nogueira ParanaKuá, Gonçalo de 
Lagos, João Lopes, Francisco Benevolo, José 
Bevílaqua, Augusto Severo, Juuqueira. Ayres, 
Trindade, José Mariano, Arthur Ol'la.ndo, To· 
Ientino de Carvalho, Lourenço ele Sá, Carlos . 
Jorge, Arauju Góes, Olympío de Campos. Me
nezes Prado, Geminiano Brazil, Gou vt-ia. Li
m:l, Zama. Santos Pereira.. Milton. Manoel 
Caetano. Vergne de Abreu, Torquato Mo
reira., Ga.ldino Loreto. Antonio de Siqueira, 
Serzedello Corrêa, Americo de Matt •• s. Eu
zebio de Queiroz, Silva castro. Nilo Pecanba, 
Agostinho Vida!. Julio Santos. Paulino de 
Souza. .Junior, Ca.mpolina, João Luiz, Car
valho Mourão, Cb~a~ Lo bato, Gonçalves Ra· 
mos. Fortes J"unqueira, Octavia.uo de Brito, 
Rodolpbo Abreu, Pinto da Fonseca, Paraíso 
cavalcanti, Paulo Queiroz, Casemíro da Ro
cha, Dotpingues de castro, Bueno de An
tlra.da, Dino Bueno. A.dolpbo Gordo, Fran
cisco Glicerio, Furtado. Hermenegildo de 
Moraes, Alves de Castro, Ovidio Abrantes, 
Urbano de Gouveia., Xavier do Valle, Mariano 
Ramos , Lamenba. Lins, Almeida Torres, 
Lauro Muller, Paula Ramos, Francisco To· 
lentino, Fonseca Guimarães. Martins Costa, 
Marçal Escobar, Angelo Pinheiro, Pereira. da 
COsta. Apparicio Mariense, Aureliano Bar· 
bosa, Pinto da Rocha, Vespasiano de Albu
querque e Cassi:~.no do Nascimento. 

Abre-se n. sessi'i.o. 
E' lida e sor.a debate approvada n. acta. ua 

sessiio antecedente. 
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PRIMErR.A PARTE DA ORDEM DO DIA 

Kão havendo numero para. se votar as roa· 
teriar intlicadas na o1•dem do dia, passa-se i 
ma teria. em discussão. 

os Srs. Fernandes Lima, Octaviano Loureiro, 
Cleto Nunes, All-erto Torres, Ban-os Franco 
Junior. Domingos de Moraes, Artbur TorJ'es, 
Costa Ju nior e Alberto Salles. 

E' annunciada a. z• discussão do projeeto 
n. 22ô, de 1~5. :mtorisa.ndo o Poder Ex
ecutivo a intervir no Estado de Sergipe para 
assegurar o exercicio do Poder Legislativo 
ã Assembléa. Legislativa., instaUada em 7 de 
setembro c:le 1894. 

O Sr. F1•an<~a. Car,·alho (pela 
o>"dcm}-Sr. presidente, faço jusLiça. a totlos 
os meus collegas, entendendo que nã.t• ha um 
só que não tenha opinião formado. sobre o as
sumpto ora em diseussã.o. assim como que 
todos comprehendem a necessidade de pôr-se 
termo a.o debate, attendendo á urgencia da. 
situaçio. 

O Sr. Menezes Pra.do (Este dis· 
CUN<! deixa d~ ser publi:cado, tendo sido cn
lre!JUe em tempo ao orador). 

Portanto, requeiro a V. Ex. que com:ulte 
iJ. Cama. Ta sobre si consente no encerramento 
da. discussão . 

VozES- Oh I Oh! 
(Trocam-se repetidos apartes.) . 
Voze:s-Jsto é uma. a.ffronta. á Ca.mara. 

Comp:~.recem mais os Srs. Limn. Ba.cury, 
Ma.tta Bacellar, Qa.l•los de Novaes, Bricio Fi· 
lho, Holla.nda de Lima, Luiz Domingues,Gus· 
tavo· Véras. Arthur de Va.sconcellos, Pires 
Ferreira.. Frederico Borges, Thomaz Ca.val· 
ca.ntí, lldefonso Lima, Marti~s Junior, Perein 
de Lyra, Gaspar Drummond.Coelbo Ciotrs.. 
Luiz de Andrade. Cornelio da Fonseca, Medei· 
ros e Albu11Uerque. Miguel Perna.mbuco, 
Gonçalves Maia, Ulementino do Monte, Rocha 
~va.leanti, Augusto de FTeita.s, Neiva, Fran· 
cisco Sodré. Aristides de Queiroz, Eduardo 
Ramos, Paula Guimarães, Leovigildo Fil
gueiras, José lgnacio, Flavio de Araujo, To
lentino dos Santos, Para11bosMontenegro, Se· 
bastião Landulpho, Belisarl.o de Sou2a., José 
Carlos, França carvalho, Oscar Godoy, Al· 
cindo Gua.na.ba.r:t, Erico Coelho, Ernesto Bra.· 
zilio,Sebastião de Lacerda, Ponce dEI Leon,May· 
rink, IAnnulpbo de Magalhães, Uma Duarte, 
'Va.z de Mello, Luiz Detsi. La.mounier Godo· 
:fredo,Ribeiro de Almeida, Cupertino de Si
queira, Ma.tta. Macbado, Olegario Maciel, Pa· 
oua. Salles, Viem tiP. Moraes, Brazilio da 
Luz, Emílio Blum, Rivada.via Corrêa e Vi· 

O Sr. Pa.ulino de Souza Ju
n ior (pela ordem)- Sr. presidente. tão 
grõl.ve e o encerramento desta. discus..~o que 
peço v~>tação nominal para. o requerimento 
do nobre deputado. 

O Sr. Gaspar DrumDlo nd 
(pela ordem) não vem discutil• o encerra
mento, porque sabe que o encerramento 
não se discute. Mas precisa. de um esclareci· 
mento. Tendo um substitutivo a apresentar, 
que lhe parece serã um ponto de coavergen
cia ás idéas oppost-~s. não se anima a appre
sental-o sem o Justificar; senrlo ve-:ada. agora 
essa. justificação. pergunta si no caso de ser 
encerrada a. discussão • pG4erà depois apre-
sentar o seu substitutivo. · 

ctorino Monteiro. · 
D~ixam de comp:lrecer com causa participada 

os Srs. Coelho Lisboa, Enéas Martins. Au
gusto Montenegro, Torres Por·tugal, Pedro 
Borges, Helvecio Monte. Francisco Gurgel, 
CunbaLima,Silva. Mariz.Chateaubríand.Ar·mi
nio Ta\":'tNs,Marciooilo Lios, Tosta, Diooy~io, 
Cerqueiro. Itr.dr·if!Ues Lirna,Marcolioo Moura, 
Atbayde Junior, Lins de Vasconcellos, Fon· 
seca Portella., Urbano Marcondes. Almeida 
Gomes, Monteiro de Barros. Joã.o Peni<lo, Fer
'!'3.Z Junior. Alvaro Botelbo, Francisco Veiga, 
Leonel Filho, Ferreira Pires. Vallada.res, 
Theotonio de Magalhães, Manoel Fulgencio, 
Simã..> da. cunha. Lindolplto Caeta.no, Carlos 
das C\1agas, La.martine. Cos\'.3. Machado. Al· 
fredo Ellls. Almeida Nogueira, l<'rancisco de 
Barros. Gustavo Godoy, Moreira da Silva.. 
Paulino ca.rlos. Cincinato Bra.,o-a, Luiz Adol
pho, C:r.racciolo e Pedro Moa.cyr. E sem causa 

o Sa. PusioE.-."TE declara que depois de 
encerrada. a. discussão não poderá ser apre· 
sentad() o substitutivo, mas poderá ser agora 
remettído á Mesa. para ser lido. 

O Sa. GASPAll Da.mnroNo- Accresce. ainda 
a eircumsta.ncia. ue que, pelo Regimento, só 
depois de haverem fallado sobre o project() 
dois ora<iores. um pró e outro contra, é que 
póde ser acceito o requerimento de encerra
mento. 

0 SR. PRESIDENTE- E' elo:acto o que acaba 
de dizer o nobre deputado baseado no art. 152 
do Regimento. mas e certo tambem que 
sobre o projecto já fallaram dous oradores, 
um pró e outro contra - os Srs. Menezes 
Prado e Zama.. 

O Sr. Cbngas Lob ato (p~la OI"· 
dcm)-Usando do mesmo direito que se rle
cla.rou assistir ao nobre deputado que aca.ba. 
de sentar-se, envio ã. Mesa um substitutí>o 
para ser tomado na devid& consideração. 
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--------~--~~----------------------------------~----~-----~ 
Vem a Mesa., ê lido, apoiado e posto con

junctamente em discussão o seguinte 

Substitutivo 

O Sr. F:rança Oarvalbo (J>cl<t 
IJrdcm)-Attenclendo ás manifestações da Ca
mara, retira. o seu requerimento, reservan
do-se o direito de renova!-o quando julgar 
opportuno. 

Ao p~oject.on. 226, tle 1~5: -~ ~r. Pr:eside~te - Co,!ltinua a 
Art. 1.• Incumbe a.o Supremo Tribunal co·· dl,cus.u.o do proJecto n. 236, de 1895. 

nhecer; O Sr. G aspar Druanmond 
1.• Da validade das eleições de pr~sidente começa por agradecer á. Camata a p1·ova. de 

ou governador, ou seus substitutos nos E$· attenção e l'espeito á. :;ua propria. dignidade, 
ta.dos, no caso de contlicto. quando se de~em com o pronunciamento antecipado que fez oo 
duplicatas e mais de um dos votados se JUI· sentido de rejeitar o encerrament{), assim como 
garem eleito~ para taes ~_?os. rende bomeuagem ao n:>bre deputado autor 

2. • D:~. validade das elerçoo...s para membros Ido req~erimento, que, conhecendo preventi· 
do Poder Legislativo nos Estados, quando se vamente o pronunciamento da cama.ra, re· 
derem duplicatas de Assembléasou Congresso tirou o mesmo requerimento. 
e cada. uma. se reputar a. .legitimamente O momento actual é de crise e, como 
eleita.. . convém ;, solemnidade do momento, o orador 

Art. 2.• Nos casos acima referidos o Su- será breve, mesmo porque assumiu neste 
premo Tribunal conhecera üirectamente ou sentido um compromisso com o illustre lcadcr. 
por via de recurso : · · O projecto que procura resolver o caso de 

a) directamente. quando semelhante attri- ·sergip3 e um. {>t'Ojecto oo~d~mnado _; os pre· 
buic;ão não tiver sido conferida. pelas Consti- nunc10s. aut•msam este JU_rzo e amda. hl 
tuições dos Estados ou al.,.um dos seus po- po~co o illn~tx:e relator preVJu a. sua derrota. 
~; o ~~e~~b~~~ 

·o) por v!a. <te recurso. quando 0 poder a P~Jecto se faça. a.lgu~a coma de JUSto, de 
quem tiver sido conferido o conhecimento da utll .• de benefico, de ed1tlcante ... 
mataria no Estado, tiver sobre elle proferido . Sl o ora~or ti!e~se ~certeza. de que o pt•o
decisão ; Jecto em discuss_ao serH\ _approva.d? pela Cu.-

.:) esta lei rege nã.o só 05 casos futuros, mara., aguardar1a tra.nqU!Io a decrsc.r.o, espe-
mas os occurrentes. raodo que tambem chegasse a vez de resolver 

à) o Tribunal só procederá. por provocaç5.o o caso de ~e~n:~.mbuoo. _rem, porém, todas as 
dos immediatamente intere.-sados que são os app~ellenso~, e. ~s mars fandadas, de que o 
que se dizem eleitcs, em requerimento devi- pro;ecto sera re,Jeltado ; elle te~. no entre
damente instrui'do. tanto, um 3lcance, uma tmp_ortancJ~ t.'UD:!.nha. 

Art. 3 .• o ·Tribunal, para conhecimento que.de mom_en~ ~em se pode m~ll-~ . .0 que 
ria materh, ordenará. ao juiz seccional as se d1~ute nao e Jsolad.amente e mdiv:ldual
diligencias que julgar precisas. men,e o caso d~ Serg1pe, vne·se p\e1tea: n 

Art.4." p1·o!el"ida. pelo Tribuna.\ a sentença sorte da Repubhca e o futuro da federacao. 
o governo da Republica. rara cumpril-a, con· ~~tu:>-1mente o especta.cul? que ?1Ierece a 
forme o dispo<to ao nrt. 6·• s 4·•, da. Consti- Un1ao e nm t:Specta.culo que 1mp~esstona : de 
tuição ' :s um lado, mur tos Estados, a ma1or parte dos 

· • _ Estados, prosperando, sendo felizes no gozo c 
S;. R.-Sala do.s ses~ões, 25 de outubro de na. posse de su:~. plena autonomia e, por isso, 

189;>. - Ch.agas Lobtllo. mUito receiosos d:\ intervenção, por supporem 
que essa intervenção poss'l mutilar-lhes a 
a.utono~la; de outro la.do, alguns outros E:;
tados, não muitos, nos quaes não reina a 
ordem constitucional, nos q uaes a fôrma re· 
publicana federativa se acha profundamente 
alterada.. 

O S r . F 1•ançn C:u·v a lho (pela 
· ordem)-Sr. presidente, si o relator do pro

jecto deseja. ainda fallar. retiro o meu reque· 
rimento de encerramento, para de novo apre
sentai-o depois de ter S. Ex. fallado. 

~ O S r . P a uJiuo d e S ouza (pela 
ordem)- O nobre deputado pela. Ca.pitall''e· 
deral propõe-se a. l'etira.r o seu requerimento 
s<:-~u quizer fallar ; mas o que eu qaero é 
que coatinue a. J.iscussão ; o que eu quero é 
que este parecer e este -projecto. que vão ser 
t•ojeitado~. Sl'lja.m impugnados. (Apoiado., .) 

Estes ultimos reclamam pela intervenção 
de um poder qu:~olquer competente, que possa. 
'reStituir-lhes a. verdadeira autonomia e todas 
as liberdades compatíveis com o regimen; 
mas, contr.\ isto se manirestam os que nã.o 
cleseja.m ver tra.nquillas as aguas turYas em 
que lazem as suas pescarias. . . . 

No anno pa.s.'~o.do n. CJ.mará. t·ejeitou um 
projecr.o que vistwa firmar conipetencia pa.ra. 
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a intervenção. dando-a ao Po~er Judiciario ; 
mas, da rejeição desse projecto o que ficou 1 
Nada! Muitos entendem que a iot~r..-enção 
deveria caber nos termos do art. 6• da Con
!tituição, ao Chefe do Porler Executivo; mas, 
este ]lediu em Mensagem ao Congresso a l'e
gulamenta.çã6 do mesmo art. 6•, por lhe 
Jlllrecerem um tanto obscuros os seus termos 
e r.ot• não ter a fórma pratica t.la interven(.'.ãO. 

OSen:tdo formulou o projecto, regulando o 
art. 6° d:\. Constituição. 

Quando 3. discussão ia.jti. adeuntada, roi o pro
jecto rejeitado alli, nada deixando edificado, 
entendendo-se vagamente que o que se queria. 
era conhecer especialmente de cana caso. 

Da.hi o projecto que se debate e que est.:~ 
e1•ideotement~>. condemnado. 

Convém aparar o golpe. Uma. de duas, ou a 
Camara. rejeita. inlim!ne e preliminarmente o 
projecto ou acceita para discussão. 

Nada.yorem, se edifca, porque si o Legis
luivo nao póàe intervir, si o Judiciario já. se 
declarou inc:ompetente, o Executivo não póde 
tuei-o, porque não lhe deu o Congres..<o a r e
gula.ment:J.ção do art. 6•, pedida em Men
sagem pr~>.sidencial, nem tem definida a. fórma 
da intervenção. 

Si a Camara rejeitar o projeito para onde 
appel!a.1 

Qual a situação da Republica 1 
Qual a,l;itu<~çii.o dos Estados~ 
Poderemos contar, pergunta o orador, com 

o tolerancia., com a. inercia, a. coba.rdia. dos 
&tados que vivem sobra a. pr~o despotica. 
tle go'\"el'nadores que violam a. lei 1 

. A intervenção é da ~ooompetencia. de um 
poder l"espor:;savel, porpue a interveução im
~-ortD. a responsabilida.rle do interventor. 

I Ora, o Poder Legislativo e irrespons..wel, 
J~o fa.Uece-lhe a competencia para intervir. 

Além disso. esse poder sõ poderio. intervir 
por meio da lei para o caso especial e o ex
cutivo. cumprindo essa lei, escaparia a respon

, sabilidade. 
pabi se conclue que a. competencia é ex-

1 elusivamente do Potler Executivo. 
A regulamenta.~~<> do art. G·· e odios:1. ou 

seril. dcficien• e. 
1 U o art. 9·e seus pa.ragraphos e diz que 

o eixo da argumentação àeve ser • paragra
pbo que determina. a. iuterven<;ã·: 1-ra man-
ter a fórma Ct!dera.ti v a.. · 

Dirigintlo-se ao Sr. Paulino de Souza. Junior 
que o aparteara, diz o orador que não e in
coherente nem contradictorio e figura o si
M!le do doente grave que. para salvar a vida. 
não atte'nde á natureza dos l<eeUrsos t.hera
peuticos que emprega, acceitando qualquer 
remedio, para. just:ticar a ancied<-de com que 
pede e espera uma solução para o caso de 
Pernambuco, ainda mesmo que seja esse for
necido pelas armas. 

A questão baseia-se na definição de que 
s~ja. forma republicana (ederatir:a. 

Acceito ou rejeit·-•do o projecto, defiuil-a. o 
Congresso é o ma.iol' servi~o quo póde prestar 
á Republica. 

Fórma. Republicana. Federat iva é o regular 
funcciona.mento dos Poderes Publlcos legiti
mamente institui dos nas Constituições dosEs
tados que se houverem organisado de accordo 
com os preceitos da Constituiç<i.o Federal . 

na,de que isso niio se di esti afl'ectada. ou 
alterada a. fórma l'epublicann. federativa e 
franqueada a intervenç:io constitucional do 
Poder Executivo. 

Tudo depende -'o criterio do Presidente dn. 
Republica e da eífl!ctividade da lei de respon-
sabilidade. · 

Foi llrmado nesses princípios que elaborou o 
substitutivo que lê e olierece i~ conside!"cl.ção 
da Camara. . 

Si ·a Camara rejeitar preliminarmente a 
intervenção, isto é o projecto especial do caso 
de Sergipe. justo e que alguma. cou..~ ~e rui
fique, e o seu substitutivo outra co usa não é 
que nf\0 a regula.mentlu,-ão do art . 6• pedida· 
em Mensagem do Presidente da Republica. 

O que em absoluto não pó1le continua-r é 
essa. diversidade de acção por parte do Poder 
E:t.ecutivo, ba e .não ha. intervenção. Ella se 
dá em Alagoas pela reposição do governador; 
manifesta-se no Rio Grande do Sul. envian
do-se um general com pode1·es amplos para. 
transigir e agir em nome do governo federal; 
entretanto nã.o se da a intervenção em Per
nambuco. na Bahia, em Sergipe onde est;i. al
terada a fórma. republicana federativa, por
queniio se tem regulamentado o art. ô" da 
Constituição que a. a.utorhm .. 

Attribue ess~s vaciltações tL fraqueza 'do 
Presidente da Republict\ e com essas mani
festaÇÕes não vis;L ostentar a opposição que 
fuz no seio da. Camam. 

Si opposicionista quizcsse ser ao Presidente 
da Republica esses factos sel'iam fonte inex· 
gota.veis dea1·gumentos contrn. S. E:t. 

O que pretendia. apenas é cortar o nó gor
dio e traduzir o voto de Cama.ra. 

O momento é de crise. Jil. lavra a. descren
ça. na Republica; a continuar a crise que as
soberba tantos Estados d~ União, certo a des
crença avolumará as correntes que :tã.o para. 
o unitarismo. 

Si a federação e essa Babel com qualidade 
de Poderes Legisl:l.ti-ços e ~ecutivos oa. Ba
hia. em Sergipe, em Ala.gõas. si é o clamor 
do desespe~o e da ago11ia, desgraçada. federa
ção que arroxêa os pulsos e se constitue em 
gargalheira que a.sphyxia, appelle-se -para o 
Unitarismo para sa.lva.r a Republica. 

Uma. nova. corrente se fórJ:la. ao longe; pe
quena vertente que, descuidada, póde ser 



~mara-Oe~dOI - Impresso em 0310312015 16.66. ~lna 5 de 21 

560 ÀNNAES DA CAHARA. 

dentro em breve torrente caudalosa a monar· I em relação á competenci:L do governo federal 
chia. a afogar~ Republica. na mataria de intervenção nos Estados. Nilo 

E' esse o dtlcmma que se apresenta aos tem o menor receio. porque acho. mais peri
olhosda Nação.-Si <1 isso a federação. ou goso para. a. autonomia. dos Estados a oompe
virá. o Unitarismo para sa.l"ar a Republica. teneia. exclusiva do Poder Executivo. 
ou a. monarchia paro salvar a. União. O Congresso só póde impôr a sua. opinião 

O substitutivo que lê e envia. 3. M~a. ê o por dous terços de ambas as Cama.ras e com 
modo pratico de traduzir o voto da cama.ra, terços de ambas as r amar<>s não pórle ~õmente 
si ella re,jeita o projecto do Senado. (Jl!uito dous intervir nos Estados; póde mais, •lóde 
bem, muito bem.) reformar a Consti tu:ção. ' 
· vem â.Mesa, é lido, :~.poia.do c posto con- O _legislador cons~ituinte nã.o teve o men~r 
junctamente em discuss:1o o seguinte re~10 de dar ao Congresso poderes constt-

. tiDDtes permanente:;;. apenas com duas unicas 
Substituti-co restricc;ões: a de não poder alterar a Igual

dade da. representação no Senado, e a de não 
Ao pro>eéto n. 226, de 1895,· pc~er transror!!lar em uma. Republica uni-

• taru~ a. federoç.a.o. que nos adveiu do movi-
O Congresso Nacional decreta: mento revolucionar1o de 15 de novembro. 
Art. I.• O governo federal sú poderá in· Si o Congresso tem es~o. compet11neia., si 

tervir em negocies peculiares aos E;tados. tem out~ attribuições e, especiticada.mentc 
nos casos dos ns. 1. 2. 3 e 4 da Constitpíção :\ de rêsolver em dGftoitiva sob a a.nnexa.ção 
da União. ou desmeJ!lbramcnto dos E~tados, competencia. 

Para,"l'apbo unico. Por governo federal en- que lhe e dada pelo art. 4• de Const1tuição. 
tende-se o Chefe do Poder Executivo. simplesmente com a restricçã.o de ser etla. 

Art. 2.• Quando a intervenção se fizer provocada pela. AS:Semblêa. Legisia.tiva. dos 
precisa. nos termos do n. 2 daquelle artigo. Estados: o oradot• não vê incoDveniente em 
para manter a fórn:.a. republicana federativa que a resolução suprema. sobre os casos de 
o governo federal nomeará. interÇ'entor afim intervenção dos E3tados compete ao Poder 
de resolver o caso occurrente. Legislativo. 

Paraprapbo uoico. O interventor pod~:!rá Dizer-se que O Poder Legislativo e um 
dispor das forças federa.es para tornnr eft'e· poder sem responsabilidades; que a a.utono
ctiva a. resolução. mia dos Estados est:i. mais ga.rautidà.. inter-

Art. 3. • Fórma. republicana federativa e o preta.ndo-se as palavras- governo federal -
regalar fnncciona.mento dos legitimas pode- no sentido rectl"ieto do l·'oder Executivo, 
res politicos instituidl)s nas Constituições pelo facto de ser este respoosa.veJ, não llle 
rlos Estados, cujas organisac;ões respeitarem ·par~ um argumcnt? ca~ ile con-ç-enoer. 
os preceitos da. Constituição Federal. St o P~der Executlvo e resy~nsav~l. quem 

Art. 4.• Para. occorrer as n:::cessaria.s des· faz etrecttv~ essa respon>abtlidade é o Con· 
pezas. o goYerno federal fica desde já. auto- gresso _NaciOnal i portanto. intervir o Poder 
risado a abril•creditos. Executtvo, qua.ncl~ o Congresso Nacional 

Art. 5.• Sempre que o governo intervier e~tra em colla.bor~u.o.com ~lle_, isto é, inter· 
em negocies peculiares a qualr]uer Estado, Vlr 0 Poder L~g~~~a}tvo nao e attenta.r nem 
em Mensagem e$pecia.l darà contll. ao Con· cont~ a Constttutçao, nem contra a. auto-
"reiiSO Leuislativo. nomta dos Estados. . 
"' Art. 6~0 Revogam-se as disposições em O orador S.'\~ • q?e a I!~ Constit~içüo 
contrario. • estabelece o prmctpto da. nao mtervençao. 

_ A Constituição argentina estabelece a. in-
S; R..-Sala. das sessoes, 24 de .outub~ de terven~ão em cert<'s e determinados casos. 

189;>.- Gaspar _Dn1-mmond.- Jose. Marz11no. mas o nosso legislador constituinte julgou 
- Gonçalçes Ma~a.-Lourenço de Su.-Artltu~· !Dais acertado estabelecer o principio d<\ não 
Orlando. . mtervenção, abrindo, porém, e:xcepções a. 

O Sr. GaJd ino Lore t o é con
trario a intervenções inrlebitas nos Estados e 
é exact.'lmente por isso que vota pelo pro-
ject-o do Senado. . 

E' autonomista., e ê -por sel·o que entende 
· que os casos mais graves da iniervençã.o nos 

Estados devem ser resolvidos pelo Congresso 
Naciooà.l. 

Nem tem o meo.or receio de que seja a.do
ptada " inte~pretaçiio q~e tem para seu uzo 

elle. 
O orador é, pois. pela. niio intervenção nos 

E$tados, admittindo-a unicamente nos casos 
da. Constituição e particularmente no caso de 
Sergipe. 

Parece-lhe que os autonomistas· devem 
votar o parecer em discussão. 
. Não desce á analyse dos factos de Sergipe. 
a. apuração das eleições que se realiearam 
na~uelle Estado; nã.o quer saber -quem teve 
ma1or numero de votos, s! foi o corontl Va.l- . 
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)~dão ou_o Sr. Coelbo e c~mpos. o que con
SJdera s-<1.0 os factos que. por assim dizer, se 
pas_saram ::.~olhos da Cama.ra ; são os fa.ctos 
da mtervençao da força fe1eral na eleição do 
Sr. Vallarlão. na manutenção da chamatla 
Assembléa. de Aracajú e na. deposição do 
governador Ca,lazans. 

Os_ poderes legítimos, incontestados, · de 
Sergtpe, eram o Poder Judiciario e o gover
nador Cala7..ans. Procedeu-se ã. eleição de 
d~putados estaduõl.es em Sergipe e o governa· 
dor do Estado não interveiu nella.. 

O governador Calazans nunca foi accusado 
de ter intervido em eleições, e um gover
nador . que assim p~e. que guarda essa 
neu r.ra.lidade in dispensa vel nas eleições esta.
dua.es, e um governador cuja palavra merece 
ser acatada, cujas opiniões devem ser respei
fa4as e cujo teStemunho deve impôr·se ao 
pa1z, como de facto impõe-se. Pois esse 
governador reconheceu como legitima. a As
sembléa. do Rosario. diploma:la por quem 
podia. expedir diplomas : a outra póde com
pôr-se de homen: que mereçam muita consi· 
deração, . mas que não eram portadores de 
dip~~m~s. não ti_?bam . essa presumpçã.o de 
legttrmtdaàe, e nao podlam. pois, reconhece
rem-se deputados; além dis.ro.a Assemblêa. 
do Rosario foi tambem reconhecida. pelo 
Poder Jutliciario. 

Dest:as considerações conclue-se que a. As· 
semb!ea. que deve ser considerada legitima 
e a. do Rosario, sem inda.g-.u--se o numero de 
vo~os _que~"~ urn~ ou outra. porque isso 
serta. mtervtr mdeb•tatnente, seria transfor· 
mar-se o Congre$SO Nacional em poder apu· 
rador de eleições estaduaes. Portanto, à As· 
sembléa do Rosario é que cabia. apurar a 
eleição presidencial, e ella. declarou que o 
Sr. Va.Uadão não era presidente de Sergipe, 
reconhecendo como tal o 5ir. Coelho e Campos 
e como vice·presidente o Sr. Horta. 

Dizer-se que o Cr. Coelho e Campos enfra
quece a causa de seu partido. céntinuando 
a exercer as suas !uneções de Senador. é um 
argumento que não tem valor. ·Elle, si o:on· 
tinua no exercício dessas funcções. o faz 
para melhor informar os poderes federaes da. 
situação de sen ~lado. 

O SR. Tuo:~Uz CA.VAr..cÀNn-siugular dou· 
trina. 

0 SR.. GALDINO LORETO ••• e como bavia 
elle de exercer as funcções de governador si 
estas foram usurpadas pelo Sr. Valladão · si 
a intervenção Ih~ força. federal fez-se. 'por 
assim dizer, aos olhos da C3.mara. -quere
spondeu :.o telegramma do Sr. João Vieira. 
deela.mndo que nã.o reconhecia a. legitimi· 
dade do seu governo ~ E nioguem põde con
testar a indebita. e ostensiva intervençãO da 

Caman v. Vl 

força federal nas <'leições de Sergipe ; isto 
consta daramente rle documentos ofliciaes. 

O orador leu um telegramma do comm:m
dantc da gua.rni~'ào de Sergipe dizendo q:ne, 
de t<.~cto, tinha dist:ribuido por varias Iuca· 
lida.des contingentes do batalhão que estava 
em Al'acaju, mas para. prender desertores ! 

Ouviu nesta. Cama.ra, e dito pelo nobre 
deputado por Ser·gipe. o Sr. Gouvêa Lima, 
q_uo goza de sympa>bias geraes muito more
ctdas. que as forças federaes forem dissemi
na.das pelo Estado de Sergipe, para garantit• 
~s eleições :o que deu logar a que o nosso 
illustre collega. o Sr. vigario Olympio de 
campos exclamasse : ;·eum confúentem ha
bemus. 

A necessidade da inter""en~:.io em Sergipe 
lhe parece evidente; entretanto, não é p~eciso 
a.dvinhat• para recvnbeeer quo este proj~cto 
está condemnado peJa Camara. Si, pois. em 
um caso tão característico a. intervenção en
contra tantos adversarios, o orador não sabe 
p.>tque recear a competencia. do .t>oder Le
gislativo. nem porque temer pela sorte dos 
Estados si essa. competençia. ror firmada. 
. Portanto,. a a.utono!_llia dos Estados não pe

rr~(l. com. a mtervençao do Poder Legisla ti v o. 
Na.o receta confia.1• a. autonomia dos Estados 
aos cuidados do Poder Legislativo. 
. O SR. TlfolrAz CAY..U.cA:-.·n- Um poder 
trresponsavel; (Ha outros apo:rtes.) 

O Sn. GALDI~o LoRETO - O governador 
C&laza.ns não era um revoltoso, como u do 
Santa ca.tha.rina; :10 contrario, telegraphava 
ao marechal Floriano dizendo :c si Custodio 
vencer, Sergipe separa-se.» 

Era o auge do entusiasmo pela caUS:l. da 
legalidade. 

Foi pre-ciso destruir o Poder Judicia.rio o 
Poder Legislat•vo, o Poder Executivo pa.r:~ se 
fazer alguma cousa. que tivesse apparenci~ 
de lega\idaàe. 

O SR.. M.mTINs COSTA- Mas V. E:t. lem
b~-se que a Constituição argentina. é que 
a.uto:tsa. . a !nt~rvenção federal para ga
rantir a.s tn~tttuu;ões estaduaes. A n0$1 não. 

0 SR.. GALDII':O LoRETO- Reconhece que o 
art •. 5• ~a Constituição d:~. Republica .'\r
gentma da aos poderes federaes competencia 
~ra intérvirem em fa:ror das instituições 
dos Estados. e não vê a mesma disposição na. 
Constituição Brazileira : mas o caso de Ser
gipe & este. é o. da. intervenção de forças 
estranhas. de forças federaes para destruir 
as instituições de Sergipe. 

O Sa. PR.ESit>EETE-Lembro ao nobre depu. 
tado que a. hora destinada. á ·primeiro parte 
da ordem do dia está. esgotada.. · 

O SR. G.u.omo Lo.RSTO vae terminar. As 
instituições de Sergipe foram ~~rUidas de 

71 . 

-. 
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todo. Não foi só a. colloc.~ção do Sr. V:;llatlão i União po1• meios revolucion::.rios, de :~.pplicar 
em loga.r do Sr. Ca.\3-Zans. não foi sõ a. collo- ' os me>rnos processos anormaes á reor:;ani.,a· 
cação de um Poder JuJiciario em lagar ções dos·gstados,atê porque odesconhecimen
daquelle que foi suspenso, foi mais ::.lguma. to desse direito nada. importaria. Esse e o 
cousa. A Assembléa. de Araca.jii. cu.ia legiti- dir~ito da revolução. Mas a depos1ç-;lo do Ç{O
midade era contestada. cujo . .; poderes não veuador Calasaus nãc está em nenhum des· 
estavam reconhecidos de modo q,ue lb(-S des· scs casos. 
sem alltoridatle, nii.o se limitou a. prodamar Yot.a pelo projeeto do Senado porque, vo
o Sr. Valla.dão p;·esicientc ; entendeu refor- tando p:Jr e.<;te projecto. -;·ota pela autonomia 
mo.r a Constitni<:ão, augmentou o prazo dos Estu.11os ; vota pela manutÍ'nçõ.o das 
presideneia.l e diminuindo o prazo do man- instituições dos Esta.dos. actualmentr. e1n 
dat:> dos Conselhos Municip·oes. E' uma serie. vigor em todus elles ; vota pela autonomia 
uma. sequencia de factos que começa pela uo Estado do:; Espit'ito Santo. ( Muito be,n, 
intervenção das torças tederaes na t-leição I muico ue"'· l 
presidencial, _~gue. pela intez:vençiio dessas o SR. PRESIDEN1'E- Fica discussão adiada 
torças P!l-ra ~n:pedH· o funcc10name~~o da pela. hora. 
AS:>emble<~. legttnna. segue pela depot>lçao do 
presidente Calazans, continúa ·pela (las5;:gem o S a• . . Victol.'ino 1\Iontc iro 
do poder ao Dr. J9ão Vieira. pela entrega. iPclo. (n-c/em)- Sl·. presidente, v. Ex. e a Ca· 
desse poder ao Sr. Valladão. ~elo sus]lensão h ti t 
tlo P011er Jndi ·ia rio e finalmente oola rt-forma. ma.:'& recon · ecem per e i amente que o pro· 

. da ConstitUÍ";;" n,.,l'!l estender O ·prazO pr<>.~l·. jecto que se debate e de uma inmortancia 
"'""' ..--- ~ extl'aordinaria. • 

dencial e para diminuir o pr&.zo dcs Con5elhos Já ba exemplos de ter a. Camara proroaado 
Municipaes. -Si este nã-o e um caso de interven ~:io. 0 a. hora da se~iLo parn discutir materias t..'\m· 

bem importantes. 
orador não saõe que haja nenhum outro. creio, pois. que interp1·eto o sentimento da 
C.4poiados.) -~· u~ ca.so evide::~te, e de_tal Camar.1. requerendo que seja prorogada a 
ordem,,.que_Ja. ~~ tmpoz ao voto ! 6 uma c,~ hora da primeira parte da ordem o(l dia, 
d_? Co~.,resso eJe obteve parece. da Commis- a.fim de seL' ultimada a questio de Sm'"ipe 
sao M1:s.ta. <> • 

Muitos outros se a.prE'sentaram á deci ão ~ O S1t. Pus:nt:NTJ::- Sem prE'juizo da se· 
dessa com missão, mas até hoje estuda-se, dis- guuda parte ~ 
cute•se, e só o caso de S•·rgipe se impoz á. O SR. VtcroRt:-\0 MoXTE!ao- Não, seuhor, 
com missão e ao voto do Sena1!o. ( A;Niad_os. ) com prej ulzo da. segunda parte. 

Fa!lando deste m?d?• sente es·ar em ·h ver- Vem á Mesa., é litlo, apoiado e sem deb;;.te 
ge~c1a com. ~ ma1or1a. desta Camara, com approvado 0 se,.uinte 
amtgns pohtico~. com os quaes tem estado o 
ate hoje nos questões magnas ; mas trata.-~e 
de uma questão constitucional. Todos enten
dem estar defendendo a autonomia dos Esta.
dos ; mas os nobres deputados que se oppõem 
a.o projecto acceita.m o facto consummado da 
intervenção. ("1po.rte.< .) 

O orador vota pelo projecto, porque o\le é 
uma. reparação. •. 

Requeiro a prorogeção da primeir:J. parte 
da ordem do dia, por duas horas, tieando pre
jurlieada a segund:~. parte. 

Sala. das ~essões. 24 de outubro de 1895.
Victo,·ino lYionceiro. 

Os projectos a?resentados como substitu-
tivos não merecem as suas sympathia.s. O Sr. T or<1uat.o Moreira(pm·a 

O Sa. PRESIDEXTE-Lembro ao nobre depu- uma explicaçlf.o ]JC.<soal)- Sr. president~. o 
tado pela. segund;~ vez que a. hora destinada meu co!Jegn de repre:enb.ção o Sr. Ga.ldino 
á pri1lleira pa.rte dá orde~n elo dia estâ. esgo- Loreto, terminando. o seu discurso susteo· 
tada. tando o projecto que manda intervir no Es· 

O Sa. G.o\LDINO LORl:.'TO-Pfdeselheconce,le tado de Sergipe. decl:trou que votava. por elle e que, votando por elle >orava pelas 
mais alguns minutos, e dará por concluído o actuaes ins,tituiç·ões que regem 0 Estado do 
seu discurso. Espírito Santo. 

Nã.o leva. o seu autonomismo ao ponto (~e 
pretender que seja. mau tido um governa::or O SR. GALDL'\O LoRETO - De toôos os ~-
que faz causa commum com revoltosos do tados e do Esp1r ito Santo. 
Estado vizinho óu core indivinuos que sere- O ::;a. Tor.QUATO MoREIRA- O meu colle!!'ll. 
bel!am cont~ os Poderes da. Uniã<?. sabe p~rfeitamente que não só o meu coi1P~'3 

1 ambe~ na.o d<•sconhece. o d1t>elto q;; ~tem au~ente o Sr. Athn.yde Junior e o hur.tilde 
um· ·part1do que se· apuo.era do·g.)verno da. 1 orador que ora. occupa a. attenção d<~. ca-



SESSÃO EM 24 DE OUTUBRO DE Í89o 
~-----------·-------------------------------------------------------
ma.ra., votarão contra o projcct.o que ora se 
di~ute. 

E porque não p •reçaque é pensamento meu, 
votando esse projecto, votar contra. as insti
tuições actuaes do Espírito &1.nto nem de 
outro qualquer Estado, venho fazer esta de
claração, que é ao mesmo tempo um pro
jacto . 

V. Ex . comprehenne que a situa<:.ão actual 
do Espírito San to não pOde absolutamente 
estar em jogo no momento preseute, relati
va.mente ao caso de Set•gipe e muito menos 
no infeli~ projecto vindo do Sena.do e que ora 
se esta discutindo . 

Foi p~ra esta explicação que pedi a pa· 
lavra. 

devia. o project.o esperar molhores tempos p;u•a 
a.pparocer. 

O ora.dor tinha. conscioncia de que o seu 
projecto et·a. do uma nccE-ssidtulo que mais dia. 
menos dia. se hn.via. de impor, e võ hoje con
firmadc\S a.s suas pt•evisões porque do anno 
pa~:<sru:lo paro. cft as q uest<iPS politicn.s nos 
Est.."l.dos não teem feito sinão l\ugmentar e 
mu:tiplicar-sc rle modo p;~I"Ol'oso, f<~t.endo 
estremecer a Republica e alat•m;~r os bons 
republicanos. 

Sente·se profund~~mente satislt>íto pot· ver 
que a materiu sob1•e quo versava o seu 111'0· 
jecto est..'i. agora l>endo tratada. ma.i~ ainda, 
reclamada pela irnp1·eusa do paiz, csl.á preoc
cupa.ndo fundamente as duas Cusas dv Con
gr esso Nacional, e sobrof.udo está, peln. boc~a 

O Sr. ~:ll:u·Uns ~unior não tem do Sr. Presidente da rtepublica a pedir, aexi
abwluLamcnte intenção de encarar e tratar gir uma solução que já. se voe fazendo t.trdia .. 
lar!);amente o debate que se encetou nesta O orador não p.:>dia dcspjn.e para o. id .};~ c<~
Cam•~m, a proposito do projecto da Commissão pital do seu projecto do anno pM~~rlo, urna 
J-[i~ta., que ml.nda intervir em Sergipe, para consagt·ação ma-is a.mpla, mclltor, qut· mais 
r0$tahelecer alli a. ordem de cousas que foí satisfizesse o ~en amor proprio . 
sul1itituítla pelt~ administra~ão actual ; seu in- Lamenta ent.t"etanto a. inda ht)jn que uma. 
tento, vindo á tribuna, no meio deste ardente grande pa.rte, talvez a maioria do.; se1•s col
deltate, a respeito do qual a maioria' da Ca- legas de repl'e.>entação nacional, nesla e m~ 
mara.. si não a. sua totalidade, ja tem idéa outt·a Casa do Co11gresso, se mostt·e ue.~te a.s
perteik"l.men te a.ssen tada, é simplesmente jus- su mpto tão profundamente eivado d(: prl?ju i t.os 
titleat• o seu voto na. ma.teria, porque esse de toda ordem, a rnõt• parte dclle; Ul:los de 
voto apenas expres~o symbolicamente abriria peculiaridades de política locnl, I; por is~o 
tal.-ez margem a conjecturas que o orador mesmo inacceit.weis p •r,\ servir de criterio 
nã.n quP.r que prevaleçam. pois, impm·taria.m na materia. que está sen•io agit.-.o:!a. 
em uma justa. accusação de incohercncia.. Só por um 11w·ti-pris dessa. O!"dem se c·xplí-

Sa.bo a Garoara que o orador é rra.nca. e a.b- ca, sem sejustific<ll\ a attit\llle da maiol'ia da 
solu ta.mente intervencionista.. Desrle a sessão Carnara em negocio dfl tanta. monta rx•ra as 
pa~sada., e disso se gloria., teve occasião de instituições em vi~or; sómente taes prt>juizos 
apresentar um projecto regulamentando o põdem levar uma pa1·te t1a. reprcsento.ç;1o na
art. G• da Constituição !!'edera.l e exclusiva- ciona.l a. most1·ar-s3 dosconhecedora. de cloutri
mente o n. 2 desse artigo, porq;;e via., desde nas correntes na littera.tut•o.juriclico-pr·litic:a 
então, que exactamente sobre esse numero do da. America. e da Europa, chegando o. coofun
artigo em questão é quo deveriam incidir dir as noções de fedet'a.çi.Lo o confetlet•aç;lo e a. 
todos os casos de ordem política suscitaveis obscur.·cer o conceito de nutonorn!a. em um 
nos l~st:l.dos e ca.recedores de remedios ema· paiz federativo. 
na,. tos do PodQl' Central. Quer a historia das nossas instituições, quer 

Kecm•da-se a Camara de que o projecto a o texto d:t Constituiçii.o ele 24 de Fevereiro 
que se refere foi apresentado e justificado na demonstram ú. primeira vist.a. quo os E~taclos 
sos:>ão de junho do anno p:tssado, e de que tal da União Brazileira não são soberanos c sim 
pr<·jecto que foi recebido ele um modo ubso- politic"mente subordinados ao govc!'llo cen
lut~mente hostil pela quasi totalidru1e dos t!'al do paiz. 
Srs. depu tu dos, que che:gara a ser tido .como Mas o orador precisa occupat' n. tribuna 
um pro.jecto regula.mentador de dcposiçues cl(< nesta. occa.sião. não pat·a elevar o debn.te com 
f!Ove,·nadore.~, teve de dormir dura.nte uma u mo. explana~;.ão do assumpto, larga, prolun
porção de mezes, mais de um anno, na pa.:;ta da e proficua, como já. foi tentada e realiso.,ia 
da commlssão o. que tinha si.do remettido. por alguns dos illustres representantes que 

O orador mesmo estimou então que o seu se occuparam tlo projecto ; sim apenas, e, 
projecto não tivesse tido andamento não fosse especialmente. quasr que exclusivamente 
objecto de estudo detido da. commissão, que para dar a razão por que neste assnmpto vota. 
cmtlm não tivesse sido dado parecer a. res- contra o projecto apresentado pela COmmissiio 
pei:o, uma. ve~ quo o espirit.o da. Camara se ~iixta. resolvendo o caso de ~ergipe. 
mo·;tra."a infenso ao seu pensamento capital. lntet•vencionista. decidido como é, pa.t·ece a 
N~ta t)isposi~;iio de ~pil·ito combinou até primE>it•a. vista. quo o orarlor,levia. e :l<wu dar, 
com o cligno relator da commissão em que . de olhos fechados o seu voto a. Ufu pr;decto 
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em que se trata de fa.zer a. União intervir em 
um dos Estados, exactAmente sob o funda
mento de q no t•elações poli ticas daq uellas que 
cahem sob a alçaria do n. 2 do art. ô• da Con
stituição, estão em jogo. Entretanto não é 
esse o seu dever, como se verá.. 

Lendo o magnífico parecer do illustrado re
lator da Comrn~<;são MixLa, o l10nrado repre
sentante pelo Rio de Janeiro, que tanto me
rece pelos seus talentos e al.tas qualidades 
moraes, viu J'C:llmente que para o n. 2 do 
art. 6° da Constituição, isto é, para o art. 6• 
na parte em que manda que o Governo Fede
ral intervenha nos Estados para manter a 
fórm:l. r epublicana federativa, foi levada a 
Questão de que se trata, ou o chamado caso 
de Sergipe. 

Mas é exactamentc nesse pon to cl1pital da 
qu estão que o orador diverge do illustre re
lator do parecer e autor do projecto. Essa 
incidencia do caso de Sergipe no n. 2 do art. 6" 
da Constituiçii.o é que não llle parece razoa
vai. Tivesse ella realidade o então o voto do 
orador seria pelo projecto. 

Lamenta não poder ver· a questão pelo 
prisma. porque a viu o illustre autor do pa
recer . 

Devo recorJar <i Camara e especialmente 
ao digno relator ua Com missão Mixta que o 
projecto que apresentou o a.nno passa.ri.o para 
rcgulamentat• o art. 6•, vers.·wa. exclusiva
mente sobre o n. 2 deste artigo, procurawlo 
determinar o SPntidoda phrase constitucional 
e discrimioa.t· os casos rlfl desvit-tua.meoto ou 
ataque á lórmu. republic.1.na federativa. O 
projecto t:li vez ti vesso sido até dernasia.da
men te casuístico. 

comprehensiveis nos ataques ã. fórma r epu
blicana federativa. os simples casos rle desvir
tuamento do voto, de fraudes ou duplicatas 
eleito;·aes nos Estados. 

Orl, o caso do Esta.tlo de Sergipe é preci
samente um caso eleitoral, nascido de dupli
Cãtas de eleições . 

Vê-se por ahi que o orador nã.o póde con
sider-al- n como devendo dar !Ogitl' á interveo
~.ão federal. au torisada pelo n. 2 do art. 6• 
da Constiluiç.óí.o. 

Estima, aliás, que a. Commissão Mixtaainda. 
seja ma.is exigente que o orador em mataria 
do interveuc:ionismo. Em to,lo caso, porém, 
tem escrupulos de acceita.r-- lhe a doutl'ina. 

Não pensa que o Congresso deva decretar 
a intervenção em Sergipe. exacta.mcnte pot·
qu e alli trata-se ele uma questã.o fundada. em 
casos eleitoraes. Uma ve11 que o Poder Legis
lativo não póde nem deve constituir-:se em 
Assembléa ou melhor em junta ver ificadora 
de poderes eleitoraes, a não ser tra.tando-se 
dos poderes dos seus membros, não compre
hende que o projecto em debate seja appro· 
vado. 

E' preciso que a Ca.mara. veja. que o caso 
vertente é de apreciação ou julgamento de 
eleições estaduaes, e que si as questões elei· 
t.Oraes por sua. mesma. natm·eza são de difficil 
solu~.ão, mais ditHceis ellas se tornam na. 
hypothP.se, qua.mlo o Congresso. quasi não 
tem meio segnro de a.pu•·ar a verdade das 
cousas. obscm·ecidas pela paixão politica. 

Demais, é preciso não esquecer que somos 
uma. Assembléa politica, uma casa de um Par
lamento, e que representamos aqu i alguns 
partidos, ou pelo menos va.rios grupos políti
cos. Conscquentemente,a solução de questões 
tlest<l. ordem, ha. de ser· guiada. e real isada. 
pelo espírito político entre nós dominante, 
inrormador de todos os actos, de todas as 
decisões. 

Teve occasião, portanto, de fazer um es
tudo de todas as que:;tõ(!s que lhe })arecia 
poderem affectar a fórma r epublicana. E 
ape1.a1' de ter, por occusião de defender o seu 
projecto, e lXU'<\ mostrar como os pa.i11es es
trangeir-os teem melhor rlo que nós a com
prehensiio destas cousas o sabem resgmtrdar O SR. BELISARIO DE SouzA-Nesta questão 
os bons princípios políticos, citado o caso do não ha absolutamente espírito político, pelo 
Cautüo do Tessino na Suissa, em que o go- menos eu voto sem o menor espírito polí tico. 
verno federa.! julgou necessal'io intervir para o SR. MARTINS JuNroR- Obset·va. que está. 
r·estabelecer direitos políticos, tlireitos eleito- f;tllando em t.hcse. Diz que uma. Assembléa 
raes, que: tinham sido postergados pelo go- Legislativa não pódo deixar de ser uma .'\ssem
verno do Ca.ntilo, nilo quiz o orador levar tã.o blé<t pol iticu.. Nella se deglatlia.m os pat·tidos, 
longe o seu zelo intervencionista. Limitou-se ct1ocam se as cor-rentes de t odas :ts opiniões 
a um certo n u•net·o do casos, UllS rea.lisil.Jos políticas, e é claro nesta.~ circumstancias que 
outros realisaveis nos F..sta.dos, casos que e~- a decisão tomad:~. a respeito de um caso emi
timaria ver discuti~os largamente aqui, em nentemente político, em uma Assembléa. desta 
uma. espbera supe••tor e serena. ordem ha de vir eivada ora. a bem de uns 

Não quer, porém, fazer <i Camara a apolo- 1 ora a bem de outros da 'paixão ou paixõ~ 
gia do seu projccto quo dorme c natural- ~ cominentes. ' 
mente dormirtt para sempre · nas pasr.<~S J.as _ . ,-
commis:;ões a que tem :.ido re11ett i !o; a.;>e- r ~ S~. Bet.lS:\~lO _J>~ _SoUíl.t--Nao h:.\ poder 
nas, quer f<~1.er notar o seguiuL<~: que estu· i-'ohttC;'> 1!ue e::.cape a. ts:.o. 
da.ndo na Constituição especialmente o n. 2,, O SR. MARTL-;s JuNton-E' nisso que se 
tlo a.r•t . 6•, nã.o julgou comprehendidos ou funda pa.r'a. pensar do modo expandido, por-
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que ê exaeta.mente por serem susceptiveiS de 
~es\;os todos os poderes políticos, e ser- uma 
,-\;scmbléa. Legi~la.tiva um pllder po!itico, qu() 
não comprehende como uma. questão eleitoral. 
eminentemente política, e pa.ssada. em um es
lldo longinqltO, se pos..<a. dar um perfeito 
w-edietum.lavraJ; uma. seoten~.:1. justa. 

Quando vê que, por exemplo, nu. Inglatcrr::. 
ji boje é idêa. vencedora e consngroda. em lei, 
~ propria. ver i 6cação de poderes dos membros 
da Carnara dos communs p~los Tribnnaes Ju· 
dic:arios. porque a.lli se receia a acção corro
siva do ·phenomeno partid;n·io nas deliber(l.· 
ções àa.quelle ramo legislativo, não pôde o 
o1:1dor su.st.enta.r a t!lese de que Assemblén.s 
políticas, como são as legislativas. são isentas 
de paixões, ou podem sel·o, para resolver 
questão desta. ordem. 

Pn.ra que nli.o possa. passar peloespirito de 
qual<J.uer dos seus dignos collegas que lhe dão 
a honra de ou vil-o, a presumpcão de que est.i. 
~mlo incoberente ; para que não se diga. que 
o orador, que assignou um requerimento 
man~ando â Commi:ssã.o Mixta os documento
relativos ao caso de Pernambuco, afim de que 
ella. dissesse o que se deve fJ.:>.er com relação 

I 
i situação ano mala do Estado que representtl., 
esta agora. reconhecendo 4Ue procedeu ma.!, 
e que não tinha ra'l.ã.o para appellar para 
~ueUa. commissão. dirá que, assigna.udo 
aq\lelle requêrimento com os seus coilegas d:~. 
b:incada tLUtonomista. de Pernambuco nada. 
ma.i;; i~z do que ceder ao pens:unento da Ca
mara. embora fos~e :ma opinião que na hypo
these só o Poder Executivo podia e deviu. 
inter\· ir para restabelecer o imperio da lei em 
seu Estado. 

Ditas estas palavras. que t iveram par fim 
justificar o seu voto, como comeÇOu d1zendo, 
abandona'!"..\. a tribuna. Kiio que não tenha um 
desejo &.l'dentissimo de discutir largamente 
deante da. Camara a. que3t;'í.o du. intervençi'io 
que é inevita.vel no systema. federtl.tivo; nii.o 
que não sinta. profundamente o desdem real
mente triste e um tanto df:S:l.iroso com que a. 
Camara e os demais Poderes Pub\icos do pa.iz 
em ger<~l olham para torla.s :~.s questões dos 
Estados. deixando que, á som br:l. da. paz pod1·e 
de que goUlm alguns, possam ser perturbada 
a situação de outros e foo..entados nelles os 
o1ios e as paixões dissolventes. 

O a.nno passado, por occasião da. apresenta
ção do seu projecto, este anno, por occa.siã.o 
da. apresentação do seu requerimento sobre 
a termina.ç-J.o do Pl':J.to governamental em 
Pernambuco. agol"J., tomando IJa.tte nesta 
discussão. tres vezes repetidamente quiz dei
xar lavrado o seu protesto de repubtica.no 
historico que tem a.ind:l. certa.s idéa:> que tão 
perseguidas e tão pouco amadas 3ndam hoje. 
contra o procedimento do governo federal 
com relação MS Estados que teem governa.-

dores mais autocrat:l.s do que o Czar de todas 
as Russias. 

Não vot.a. pelo projccto que se discute em 
vista dos motivos que expoz; mas ainda 
a.ssim aproveita o ensejo para levantar o 
bt-ado de indigna~ão ainda uma vez contrn. o 
de.~potismo dos presidentes ou governadores 
de Estados, que não respeitam nem a vida. 
dos seus governados, que não teem acima de 
si porl.er algum. que são soberanos quando 
só r1eviam ser 2-utonomos, funcciona.rios que 
estão deshonr&ndo a Republicu., porque a au
tonomia estadual para. eUas é o - sic volo, sic 
jldleo;. sit pro ratioae 'COlu11tas. (il:iu,ito bem ; 
muito {le)n. ) 

O Sr. P.aulino d e Sou za J u 
nior comprehende bem as circumstanc1as 
em que se v:.~e dirigir il. Camara. ; compre
hende bema.sil(nificaç.iio do voto que ella. tem 
de dar. mas como relator do parecer não 
podia deixar de vir ã. tl•ibuna; ao menos para 
corresoonder á. fineza do honrado represen
tante d;\ Capital Federal, o Sr. França. Car~ 
valho. 

São poucas palavras <J.Ue vem dizer porque 
o projecto não tem solfrido impugnações ; 
apenas divergiram do seu conteudo os SI'$. 
~tu.rti:1s Junio!' e Gaspar Drummond, mas em 
ponto:; que consi<lera. secundarias. 

Em ma teria de facto-o que poude colhor 
dos documentos e assim o ~ue pensa em ma
.te1·ia. dos princípios •we regem o assumpt.o. 
jó. o collsignou do mono mais claro no parecer 
quo sujeitou ú. apreciação da ComJli.issã.o 
i\'lix:ta.. 

A qllestão é uma. das rna.is graves que po
dem tet· logar 11e3te recintú, pot·que af!ecta 
do modo mais dir·ecto ao principio da. unidade 
nacional c ao p1•inci pio da. f'ooeração bra.zi • 
leira.. 

E nil.O é só o or;J.dor quem o diz: é a opinião 
qtte reclama por todos os seus orgiios mais 
respeitaveis. são os proprios Pode1·es Publicos 
da União que neste momento tem olhos vol
tados para. este recioto. 

Aos olhos do eminente cidadão que dirige 
os dest inos deste pa.iz-um dos a.ssumptos 
de maior importa.ncia. foi este da inter
venção. 

O Poder Judicia.rio nã.o aguarda esta so
lu~.ão com <\ncieda.de menor e a camara per
mittirã, que leia palavras do Supremo Tri
bunal que nes'te paiz é o ponto culminante 
de toilas as nossas instituições ; portanto é 
este poder, pato seu orgão mais elevado, que 
reclama. '{)ara o andamento regular· das suas 
fllncções que a C',a.mara. resolva a. questão de 
Set·gipe. . 

O voto do Sona1o, valioso pela corporação 
quo o :proferiu, é conhecido neste recinto. 
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I~ a. proprio. Co.m:~.ro. ji~ não julg.:>u urgente 
a decisão desta. questão ? 

O que signirica. a. posição do orador no seio 
da Commis$1.0 Mixta sinão o voto da. Cam:n-a. 
no sentido de se decidir a que~tão úe Ser
gipe '? 

Recorda. este facto pam mostrar a impOI'
tJ.ncia que a propria Ca.mara ligou ao a.s
sumpto, quando resolveu acceit"r a. indicação 
do Sen:l.do para a nomeação de \!ma Comrnis
são Mixta 1 

A um ap:L1'te do Sr. Martins Co~t~. re
spon•le que os papeis não foram envhvlos â. 
commiss..io exponta.ne;\mente pelo Sr. pr~si
<!ente, mas por deliberação da Camar:1.. e si 
a inc:Hnpetencia da. Ca.mara existi;.se devia 
ter sido ::.rticulada pat•a. em vez de S') m:~.n
darem o~ ~a.peis á. commi~ão, terem sido ar
clli v :!.dos. 

Cita. po.la.Vl'a.S do Sr. Francisco Glycerio na. 
sossão do anno passado. r!a.s quaes está cer[o 
que S . Ex. nã.o e.st.i deslembrado. 

Verdade é que clepois disso já se passou o 
anno e dia. da ordeuac;:ii.o, no emt.1.nto. por 
mais engenhosa. que lhe pareça. a applicação 
da tileorin. possessoria ao ex~cicio das func
çiies publicas. o oru.dor a. repelle em nome das 
convicç:.ões as mai;; sincet·a.s. em nom~ do 
principio d:\ uoi:lade nacional. 
~iio ha organismo sem unida•le, não jlôde 

haver u rddade no organismo sem a. a.cçi\o do 
centro sobre tono elle, p~rta.oto sem acçio do 
centro nã.o pc'•de haver unidade. n;io pc.ide 
havct'::. vida. 

Os que não QUel'em a. intervenção fer·em 
sim o principio d;~. existencia nacional. 

Ta.es foram os motiYO> que o levaram a. 
consa..,"T:tr o maior estudo à. questão ue Ser
gipe. 

l'rn merecimento, pôde sem .iact.1.ncia affit·
m~r. t~m o projecto. tJ.I~ez o unico:-é 
uma obra. de bo:t fé, c.le reflexão e de p;~.trlo
tismo. 

Acba.va-se collocado para isto na mais liLvo
ravcl das situa.çües; tratava-se de um dos 
menores Estados da. União, onde não tem re
lacües po!itica.s com neolJUm rl.os partidos. e 
sobretudo porque aos seus olhos o que tinha 
maio" importancia.-era, o pJ•incipio consa
grado pel:~. Constituição. · 

Por isso não pôde deixar de i!'ldignar-se 
com a a.ccusa.ção de parcialidade á. Commissã.o 
ML~ta. feita. na. outra Casa do CongJ.'esso. 

A q uest.ã.o tem dous lados: os factos e os 
princ;pios. 

Os factos não f()ram ate hoje contestados 
neste recinto, e o orador rapidamente narra 
os que se acham expostos em termos cla.
rissimos no parecer oa comm1ssão. 

De po~11 do governo o Sr. Valla<iã.o tratou 
de consolidar a sua situação reformando a. 
C<>nstituiçao n:~. part-e rela.tiva ás incompa-

tillilidades; c mais alterou o período do excr 
cicio do governo, deu oo Executivo :1 (;kul 
dada de aposentar e remover magistrada; 
o ah·o d~'ia ultima. medida estil. ao a\can 
d2 todos. 

Tae.s fot':l.tr. os factos sobre os q uaos ver ;o 
o estudo da. Commis..<iio MixtA, factos attt 
tados pelo depoimento insuspeito do juiz s. 
cional nas iutormaçõcs que deu a. ~O de a.gvst 
de 1805. 

A um aparte responde que o Supr.-mo Tri· 
buno.l concedeu lw.beu.<-co.-pvs pelo factn de 
não estar a. questão de legitimidade l'CSOl\'id.l 
pelo Congresso. 

Relere-se o orado!-, incidentemente. par:1 
provar o inte1•esse que ligou :~.o manda. to que 
lhe foi confe!'ido pela Ctl.mar .•• ao $CU voto no 
s ·io da commissiio. A sua. opiniii.o o. principio 
foi que o Con~r~o uão po<~ia interp1•etar :u:
tltentica.mente,kto ê,por meio de um preceito 
obriga.to~io as dispostçõe.s da Constituição. 
Não por\ia. fa:zel-o porque era. necessario que 
este poder lhe fosse dado claramente pela 
Constituiçã~. s.ssim como o Actc Addicional 
ueu ao Poder Legislativo ol'dinn.rio a attt·i· 
buicão de interpretar a Constituic;<io r1o re· 
gimen pas1mdo. Medidas constitulciouaes só 
um Congresso Constituinte póde decr<'.bl·;\l\. 

Depois sabe a. Camara. que a interpretaçiict 
opera uma .-erdadeira retroac;ío ; a. lei in!er· 
pretativa. é consider:l.da como parte intt· 
grantc da lei interpretada. 

A lei interpretati'<'a e considerada como 
contemporanea. da lei intcrp~et.'\d::t e f<~Z p:l.l'le 
della. no dizer de um publicist.'\ . · 

Como. pois, ter o Po1ler Judicinrio a. facul
dade ele decl&\':l.·r inconstitucionõ\CS é\!\ leü 
decretadn.s pelo legislativo? Est:\ ;~r.tribui
ç;io que tem o Podet· Jucl.iciat•io J.e n;io ex· 
ecuta.r :1.~ leis cpte con~idera. contt•aJ•í:l.r; :~Con
stitui~·rro é ;~ntinomiC'a com a u.ttl·ilJUl~~~o 1 
que purlCS$e ter ;t Camara. do inter·pretar a 
Constitui('ii.o por meio de interp\'eta.~üo an
thentica. 

E' preciso, portanto. distinguir entre a. in
terpl'eta<:-.:W das leis e medidas necel'SI\.l'ios da. 
interpretação a.utllentica por m2io de uma 
lei. 

Nestas condições fui. de parecer. no seio da 
commis..c:.'ío. que nós não podia.mos interpre1ar 
a Constitui{:â.O Federal; pot• isav, recusou o 
orador o art. 2 do projecto que int.erpretava 
as palavras forma republicana {ed.:,·ativc.; e 
tambem o art. que define o que entende a. 
Constituição pelas palavras t'e$pect:oços go· 
1lel'llo.• . 

Acceitou, pcrem, o :J.rt. 1• pela ra:.•.ü.o sim· 
ples de que pensa que a attribuição de inter· 
vir cabe :tOs dous poderes: M LegislMi~·o por 
meio de uma. lei, e, ao Executivo por intet·· 
medio de uma a.utorisaçã.o. Note-se, porem. 
que nã.o havia nisto uma vcrdadeil':l. delega-
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cão de poderes, porque esta v a sujeito ao re
(Jrendv.m. 

Quando ao caso tle Sergipe classificou-se no 
n. 2; effectivamente são 3 a~ questões de di· 
rei to que podem ser !evanto.das : 1•, a com· 
petencia; 2", em que numero do art ()>incide 
o caso '!c Sergipe; 3•, na. hypothe~e de in
cidir nD n 2". que se entende por (rh·ma re
pt~bl:'cana r~derativa . e si ella. foi violada em 
Sergipe. 

Em .;ista. da. declaração que particularmente 
me <~.rob:1 de fazer o illustre relator da com
missrro, e sendo minha iniençií.o pr oporcionar 
a S. Ex. occa.siã.o de f'J.llar o não interrom~ 
per o seu di~cm·so. peço permissii.o para reti· 
rar o meu requerimento. (Apo iados). 

O ~h·. Pi•esidente-A discussão fica. 
adbda. pela hora. 

Passa-se ú hora. destinada. ao expediente. 
A. di verger:cia mais proflwda a este 

spe!to versa sobr-e a interpretação das 
lavras govc1·r.o fedemL 

re-
J.l<:l· O Sa. ! o SECRF.TAP.ro p1•occde ~t leitura do 

segtünte expediente 

EXPEDIENTE 
Pr·~feri.u colloca.r o co.so de Sergipe no n. 2. 

porque colloca a f(H'ID:~ republican<). federa
tiva, acima de qualquer ordem e tranquilí· 
clalle. E' 11m attentato mais gra.ve. 

As pata>ras gova1·no federal teem sido cn- Offie.los : 
t~ndidas de varios moüos. Sustentam uns Do Sr. I" secretario do Senado, de hoje, 
que a Constituição quiz rel'erir-so ao Poder coroJUUJlicanr~o que foram enviados á saneção 
Ex.•cutivo: outros ao Le~islativo,com sa1lccfl.o os autogrn,p11os lla. resoluclo do Congresso Na
do Executivo~ o finalmente outros, ao Jndi- cion:\l, autorisa.odo o Poder Executivo a. con
ciario. 

1 

ceder a.o cabo de esquadra r Df<>rmado Amaro 
O legislador nã.o podia. enunciar e;; tas pa· d:. costa So[l.res, ponsão dhtría de 1$. sem 

hVl'as. attr\bui1·-lhcs o \'erdadciro sentido. P1'cjuizo de meio·soldo de sua refl\rma,- In
O ~1ireíto tem ~ sua tec)tnicu. e o leglsbdot· teírada.. 
não póde desrlenhal-a. _ Do mesmo senhor e de i gu<~l uat(l , commu-
~ ).):!.lavra governo t~~ outrl\5 ~c~_epçues; nic<m•io qtie. niio ten•lo sido m:\ntícht poT' 

delX<l. d~ .. lado~ ~ccepçao ~ue se cl~L ns p:;l:1- <jou~ tei·ços de votos a ~ua emendo. ao art. }o 
•ras !l~•tMw (ele; al. com~ • ~nrlo Ex~cutl v o, d~\ proposi<;ii.o desta C:1.rno.ra. ~•utoris,mdo 0 
e constder,a.·as _se~p~_pdo, o d1relto .~m~m:an~. e I ,qovei·no ::.·abrir 0 c1·edito f)Xtrao't'dinar ia de 
a ~D~::t. Lonstlt.mç .• t.o .Fede~~! .o.~ . a re~ere ~.()96 : L~ii.'l;Si:.\ p:wo. OCC{l.:rrer ao pagamento de 
a?·' tres pode~e~. ora se r~fue aos dous es~en- rle~po;r.as ])Qt• conta.da. vcrb<•-Terr:~.s publicas 
â~a{:e~t~Et~.ltJcos em Vll'tude de seu maa- 13 colo~i~_:wU.o-o_.senad.~ adop~ou a re_re_rida 

o !ra.~or citn. Bryco storr c outros 1)ubli- )?rO[IOSll;ao e env :ou-a a. san_cça.o.-Intemt.da. 
~.ist:ts americanos p<1.rn.prova1· o sontido em Do. mesmo scn~or e de _1;:ua.l. data. ~oro-
que t'oi tomacl<) n. pn.Jn.vrn. governrl. tnUllJ&'l.nilo que Joram ~nvJa.uos a. sancça.o os 

A Const itui~iío :u·g-entin<1. o o;; publicistM [I.UtD).(l':Lphos 1h1. re~olnç;1.o elo Co~gre~so N~
illlquelle pni~ entenclcm n. pn.Jan•:J. "'OYerno ciona.l, cClnc~ütoll!lo a O. l~ I·anc1sca Amnba. 
como uacion:tl. " C1n'tloso :1. pMsiío :'.lllltla.l ,]o l :21l0,l; pOl' sua. 

Em muitos de seus at•t',~os vem n. co :1fir- vitla.-lnt eiradn.. 
maçü.o des~a interprot:u;ilo·. Do mesmo <;.t:mhor c di! igua.t dntn. en"hn-

A nosso. Constituição uza uma vez das pn.- da a emenda do senado. ;i, proposição desto. 
lavras :;o·ve,·no{ed.~l·al pa.ra. z·eferir-sa aos tres cnm9.ra. que dá nova orga.nisação do Corpo 
poderes; m<\S a. fora. esse caso, toda.s as vezes Di1,ltomatioo.- A's Cornm issõesde Diplomacia 
que uzo. dn.s pa.hwras go11erno ferl.el•aó refc- e Tratados e de Orçamento. 
l'e-se unicamente aos deus poderes, como no Do ~inistel'io d::t Justiça e Negoc\os In t e-
caso dos at'k s·• e ôO riores, de hoje, satísf<::t.zen r1 o a. requisição 

Estan·1o a'!(l'lntada a horo. o orador pede desta Cllill:J.r:l., constante do officio n. 280, 
lJara coot[nuar n >'t sessão de :J.manhã.. (MH-itv de 18 do corrente. - A' Commissã.o de Orça · 
b~m. ; ?m~ito bem) . mcnto. 

(.') § r. .E:.ueno de ."l .. ndrada -
(p-?la. o1·.o'em)- Sendo esta questão t<l.o impor
tante. qu~ :J.t.e ·1eterm1nou o mustt'e rela.tor 
dt1. comm1ssíLo ~. ftca:r eo tn a. -pa.la.vra. p:l.ra 
arnll.nhã., e dese.ia.ndo ou·>il-o já. eu requeiN 
a V. Ex. qn() consulte a Cama!."a. se 'Prorog:t a 
sessão por m:J.is duas horas afim de S, Ex. 
terminat• o seu t.liscurso. 

Requerimento do capiLão-tenente Allredo 
de Avil:11Ienezcs. pedimio conta.;-~,e tn mt an
ti.~ruVade desde )() de abril de l~\)4 para os 
d.;\-idos effe itos.-A' Cornmi~~ão t1e MRrinha. 
e Guerra, 

O ~r_ Oarloeo .Toa·.:;e-Após o dis· 
curso proferido nesta C<tma.ra. pelo meu illus
trl! collega de deputação, o Sr. Araujo Góes, 

: i 
l ; 
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relativamente a factos occo!Tidos no Estado I Ha in di vidaos que <levem esta.r antes sob a 
de Alagôas, tem a. bancada "lagoana se con- vi~:ila.ncia a<:tiva da policia do que fazerem 
servado silenciosa, não só no intuito de não • parte della; ha. indivíduos que e:;tãv habitua
interromper as discus..c:ões de a.ssumptos im- dos a cumpr:r as otdens de qualquer mandão 
portantes que aqui foram apresentados, tal de aldeia, por mais absurdas que sejam, com 
como: a paciflcnção do Sul; mas ainrla. com o tanto que dahi lhes provenha algur,na. recom
fim de não roubar a. esr.a Ca.mara. o seu pre- pensa.. 
~ioso tempo trazen~o ao seu conhecimento E', sr. presidente,& homens dessa natureza 
íu.cto~ ele ca~acter_ mtetram~nte local. que está confiada a ordem publica no Estado 

HOJ~· po_rem, na!? posso d~t;xar de romp~r de Alagoas. 
esse s1lenc1o em v1sta da se!'le de aconteCI-
mentos !uctuosos que dial'iamente teem-se Em nome d_e to1la a b~ncada. alagoana., em 
dado naquelle Estado. acontecimentos que nome do pa.rttdo repubhcauo folderul de Al~
cadl\ dia se tornam mais "ra. ves merecendo góas, venho declar~r ao Congresso e ao patz 
assim a. attençilo dos Pode~es Publicos ~o paiz, quo os acontecimentos o:corrirlos ultima
conforme se deprebende dos telegra.mmas mente no .~eu Estado, na~ ~eem caracter 
ultimamente publicac~os na imprensa dia.ria algum pohttco. elles se or,~mam dos des
desta Capital. telegramm?.S que rlecla.ram mandos e dos abusos commett1dos por agentes 
serem os condictos a.Ui havidos com a força. do governo estadual. · 
estadual, e por ella provado:;. Parece, entre- O Sn.. Go~çALYES M.uA-0 governo mau
tanto, inerivel que a. força encarregada de dou retirar a força federal, acreditando per
manter a ordem e a paz em um Estado, seja bnto que não era <l policia. que promovia. os 
justamente um elemento de desorrlem; mas disturbios. Accuse V. Ex. o Pre3idente da. 
Infelizmente é isto uma pura verdade. Republica. 

B:l.stará mostrar a. esta Ca.mara. como se 
achA. orga.nisa.do 0 batalbã.o de policia. do meu O SR. AR.'UJo GoES- Naturalmente fez obra 
Estado, quaes os elementos e os indivíduos pelo tel~"l'aJDma do 'vice--governador· 
de que se compoe. para. se conhecer a verdade O SR. CARLOS JoRGE-Entretanto. Sr. pre-
do que acabo de dizer. sidente, ha.quem queira attribuir esses acon

0 SR. ARAUJO GÓES - Gente na rnalima. 
parte importada de Pernambuco é que estã 
promovendo a desordem em Alagôas. 

O SR. C.\RLOS JoRGE- Depois dos aconteci
mentos de 1 de maio, os situacionistas (si· 
tuacionistas são os que apoiam o actual go
verno, o nosso partido republicano federal é 
con~iderado opposicionista) dissolTeram o 
corpo de policia que alli existia pat-a o reor
ga.nisa.r de novo. Não encontronrlo os ami
gos do actua.l governador ~;rn todo o Estado 
o\e Alagôas nm homem capaz de comma.ndar 
o batalhão de policia, foram buscar aos ser
tões de Pernambuco. em Agua.s-Bellas, um 
celeb1•e Constantino, bastante conhecido na
quelle Estado por suas innumeras façanhas, 
nomearam-o tenente-coronel corumandante 
da fo1•ça. policial. e deram ·lhe plenas att.ri
buições p!l.l'a preencher os claros do bata
lhão com o pessoal de sua inteira confiança. 

Foi então Con~tantino, conhecido geral
manto pelo nome·de Maranhão, â mesma lo· 
calidade onde residia., e de lá. importou ami
gos seus, do mesmo jaez, com os quaes con
stituiu o corpo de policia do Estado de A!a
gôas. 

Compre:!:.ende V. Ex. perfeitamente que a. 
ordem publica do meu infeliz E:;tado não póde 
se acbal' depositada em mãos d.e individuos 
oue não teem o meoor amor por elle,que niirl 
teem a. menor nOÇão do que !'ej:J. o cumpri
mento do dever. (Apoiados, Apartes. ) 

tecimentos ao nosso partido; ba quem diga 
que elles nã.o são mais do que uma con· 
tinuação dos de 1 de maio. 

E' isto uma ine:xactidão. O partido repu
blicano federal de Alagoà.S tem dado provas 
exuberantes do seu patriotismo, quer no E~
tado quer nesta Camara, por interme•lio dos 
seus representanteS, concorrendo cada. um 
delles, na medida de suas fracas forças, pu.ra. 
~ interesses publicos, colloca.ndo·se ao Ja.clo 
do governo do Sr. Prudente de Moraes. a 
quem tem concedido todos os meios de que 
possa necessita.r, que julgue conveniente par-c1 
o bem do paiz (CIJIW"tes) e a. quem pro!Sta. todo 
o apoio, a.peza.r da reposição que os nobres 
lleputa.dos que me honram com sua attençã.o 
lembram em apa1'tes. 

Não póde, Sr. presideüte, o nos;;o partido 
ser o causador de confiictos no Estndo;porque 
não foi elle quem organisou a força. estadual, 
o maior elemento de desordem; não é e!le 
quem tem envia1o numerosos dest:Lca.mentos 
para Porto Ca lvo, Maragogy e Jacuipe. com 
o fim de atta.ca.rem em suas proprias casas os 
nossos amigos; não é ainda. elle quem manda 
pren~er e deter no quartel da policia os n~os 
correl4gionarios, alguns dos quaes homens 
pobres. é certo, mas honra.olo> cbefes de famí
lia.. e que dalli sabem para serem enterrados 
com !ardas daquelle corpo. 

O meu par tido porém tem f~ito o seguinte: 
tem denunciado pelo orgão da imprens-.1 
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não só o nome das victimas, como ts.mbem os 
C<•S seus <\!gozes. 

Eo.tretanto, nem as autoridades policia.es. 
nem a j ustiQa do Estado tecm tomado conhe
cimento desses attenta.dos. 

Sr. presidente, não e o nosso partido que 
tem levado a viuvez e a orpha.ndade M lar 
domestico da família alagoana.. 

E, como escarneo atirado em face daquelle 
povo generoso,o vice-governador,em exerci
elo, bomeu1 que não tem vonta.de propria,que 
querem por elle e :por elle entendem, respon
de á.s viuvas que vão a pabcio perguntar 
pelos seus n:aridos jà os ma.ndei soltar; diri· 
gem-se ellas ao quartel de policia. e alll, com 
o cynismo sarcast.ico, lhes respondem: já {o
ram soltos ; e, entretanto, Sr. presidente, 
~ses homens appa.recem ! Não apparecem no 
rol dos vivos, é verdade, mas figuram no rol 
dos mortos. 

Factos desta · natureza e ,festa gravidàde 
teem sido comrnettidos continuamente no 
meu E>ta.do, e. apeza.r disso.nenlluma. medida. 
de repressão tem ~:;ido tomada pelas autorida
des competentes. 

Não póde, Sr. presidente, ser absoluta· 
mente o meu partido elemento de desordem, 
uem tampouco concone eU e para o desáedito 
do meu Estado, porquanio,quanllo elle deixou 
o poder, existia no Thesouro um saldo supe
l'ior a 750;000$, saldo que foi esbanjado sem 
que ho.i~ se possa dizer qual a applicaçã.o de 
su:\ ma.1or p.'l.rte. Outros factos graves teem 
~ido r .oproduzidos naquelle ~tado, podendo. 
dentre muitos cita.r reclam~.ões que teem 
sido apresentadas ao . vice-governador por 
chefes de repartições federaes. contl'~ es
}>'mcamentos w11'riclos por funccionarios, 
chegando no ponto de serem essAs fnnccio
narios destituídos dos ca.rgos, em diversas 
localidades, contando-se dentre elles o agen r.e 
do COITeio de llar:Lgogy e oollector do mesmo 
municipio,desacatos estes p1•aticados pelo des· 
tacamento da força policial , que de;;t~ modo 
perturba até o ])(.m funccionamento das r e
particões feder-aes. 

Entretanto nenhuma medida repressiva. e 
tomada., nenhum castigo e infringido úqueHes 
pe~turbadorcs da ot·dem pu b!ica, porque in
felizmente entende-se alli que o melhor meio 
de go\'ernar um Estado é incutindo o terror 
no espidto de sua população. 

Os desatinos, Sr. presidente, commettidos 
pelos gcr.ralltidores da. ordem no meu E:stado, 
~hegam ainda uo pouto de até á in•'ustria. e 
a la.voura prc:judicarem com os repetidos as· 
sa::tos aos engenhos, prendendo e espancando 
os trabalhadores, homens inoff~n~ivúS. como 
ha bem pouco tempo fiZeram na usina. Sinimbi1, 
prop-rictlade de uma campa n h ia in;:leza., d~ndo 
isso lo;;ur a uma reclamaç-ão por pa.rte do 

CAIIllll't\ V. Vf 

consul brimnnico, dirigida. ao governo doEs· 
tado . 

E esses r:~ctos não são :tq ui pu lllicado~ por
que o corresp0ndente de _um conceituado C!r· 
n·ilo da imprensa. da Capli.al, velho funccJO· 
Üa.t·io aposentado, i~te_ir_;~mente ara.~tado da 
politica e que a pt•mclpJo transr~u.ttm com 
tocla impa.rci:tlidad.e algumas notlCJa.s de o_c· 
cn rrencias alli b:~.virlas, e como a.quello.s nu.o 
a.gradav:J.m ao /,e.,.tie commanda.nte da policia 
foi por este amea~:ado c!e ser espa11cado si 
continuasse a enviar para aqui noticias 
daquell~ ordem. . . . 

IJe sorte que, Sr. pres1dente, no mfel1z Es· 
tl.do ~~e Alagoas não ha Jibertl.a.de _de_impren
l!a., nem os cldadiios I,'Ozam rlos dn•c1tos que 
lhes são conteridos pelas leis do no~o paiz . 

Os acontecimentos ultimas occorri~os alli 
não são mais do que os p1•otestos de um po:o 
orrleiro ~ pacifico já. rançado de soJirer, nao 
são mais do que a negra espe.:tativa •le n5.o 
haver no cofre do Thesouro s<1ldo sulliciente 
para pa!!llr-se o soldo da policia, entregan
do-se esta desde ja ã. ra;pinagem desenfreiada, 
assaltando as casas, perturbando o repouso 
das familias e trazendo a população sobresal
ta.da., e o que ê mais. S~. presid_ente, cons~ 
por cartas dalli, que ate o propr1o commer cJo 
est?,ameaçado •\e saque. razão porctue elle se 
mantem fechado alguns dias. 

Eis em poucas pala.vras a situação afll.icti va. 
em que se acha o povo <llagoa.no, que com o 
seu ~uor paga a um batalhão ue policia, que, 
em vez de gara.ntir-llle a tranquilidarle, o 
persegue e o ma:.;;,'llcra. Uma commissão pe
Uiu. como medida de orJem, ao vicc-gover· 
na dor a. demissii.o do commanr1n.nte de policia., 
mas esse pedido nã.o foi sa.ti~r-.. ito porque ê o 
homem da. oonftanQa do aclual governo do 
F.;;tado. 

Para quem n.ppcllar nc.~tc momento~ Não 
tenhJ outro recurso sinii.o a:ppellur para o 
illustre Presidente da Republica, para que 
S. Ex. lance a.s suas vistas pa.r:.1. aquello in-
1eliz Estado que. ta whem. embol.'a pequm~o, 
faz parte da communhii.o bra.zilcirn, e CUJOS 
tithos depositaram em S. Ex. toda a SU:l. con
fiança suffragando o seu nome para colloca.l·o 
no mais alto posto da Republica. 

Sr. presidente. por occasiii.o do movimento 
politico occorrldo em AlagOas, a 1 de maio. ·o 
povo da.quelle Estado deu prova de sua. obe· 
dlencia ás resoluções do govern<l federal, 
não oppondo a. ellas a. menor resistencia; e, 
comu lll'a. possiveL clue n1ais tarde se dés~e 
expansão aos od.ios e surgissem a.s pt>rsegu~
ções, a b:J.ncada. alagoa.na, com o fim de evi
tai-as. a.pre;ent.ou nesta Cainara um projecto 
ele amni:>tia., sem comtudo considerar revol
tosos os indivitlu os que naquelle movimento 
tomaram parte ; pois bem. o ptojecr.o foi a.p
provado pelo Congres..<o e sanccionado pelo 
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honrado Sr. Presidente da Republica., mas 
logo que em Alaguas chegou a noticia. da. 
sa.ncção. disseram os que cercam o uctu:U go
verno do Sr. José Vieira: a mnnistia {iJi sane· 
ci'>r!a·la pelo !1~1·no federal, mas 111io se1·à 
pelo do Estat.to ! 

Vem á Mesa, cj lido, apoiado e som tlobl).tu 
encerrado, o seguinte 

ncquer!mCHIO 

O que é certo, Sr. presidente, é que os 
amnistiados, que se ach:wam foragidos, ainda 
não puderam voltar ao saio de suas familias. 
sob pena de correrem o r isco de perderem a 
vida! Eis como é ali i respcita.~o u:n decreto 
legislativo da Uniib. 

Requeiro que. por intermedio da Mesn, o 
governo informe o seguinte: 

Daqui invoco o pa.triotismo tlo E+m. SL'. 
Dr. Prudente de i\Coraes. :~fim de GUe com o 
prestigio de uma a.utoridade ponha termo :·~ 
gra.rusima sitoaçã.o em que se acha. Ala.gôas~ 
e S. Ex .• informa.ndo-se de pessoas insus
peitas, poderá. facilmente conhecer de que 1:-..do 
se acha a razão, de que lado se acha a ius
tit.a. (Muito lwn, mttito licm. ) 

1", du•·a.nte quanto tempo exerceu o Sr.ba
rão do Lada.rio. o ca.rgo de chefe da embai
xada r,razileira. junto ao governo d(l. Chin!'-; 

2• discriminadamente. toda.s as qua.ntws 
que em nossa moeda. recebeu o mesmo barão 
como chefe daquelln. embaixad••: 

go quaes os result1~os o~ti<!os _pel~ NJf~
rida. embaix:v.ia, l':alahvos a colomsa.çao cht
neza; 

O S a·. Torquut.o 1\for eir a 
abre ne:>te momento uma excepçã.o ;i. normo. 
de conducta que tem seguido nesta Camara
tle não apresentar requerimentos solicitando 
informações ã.o go,·erno, e si o faz agora. é 
pela importancia do assumplo <~e que tem de 
se occupar. 

Ha. i!ias, a. proposito de um projecto votado 
nesta.Cama.ra e da declaração feita no Se
nado pelo Sr. barão do Lndario em J'el:\ção 
ao commando r1o. esquadra legal. o orador 
ouviu de pessoa acima de qualquer suspeita 
a seguinte phra.se: «Nã.o corresponde á. vet·
dade ~ decl:l.raçi'í.o do Sr. L·oda.ri.1, porque 
Fei que S.Ex. para. ir :i. China recebeu muito 
mais tlo que o Sr. ai mirante Gonçalves para. 
l•ater-se cont.m a esquadra. revoltosa.:. 

Acredit:mrto qne a repntaçã.o dos homens 
publico.; oiO paiz 1':1z parte do SCU pn.trimoniO 
e que n:"to de~e ser zelada apenas pelos {l'r~l
pos :l que pertencem. entendeu que dovta 
provocar dn. tribuna. informações do govel'DO 
a respeito tlo modo por que se bou,·e como 
chefe da emba.ixa.da. à China o Sr. b.'\riio do 
Ladario. 

E não é para. es~ranhar o procedimento do 
orador, porque a Camnra. ro.be que S. Ex
diariamente no Sena.do pede inform:l.ções 
sobre tudo e sobre todos, muitas yezes f.Ll
tando com o ::-espeito ;i. propria Camara. 

Estimará. que c1.1s inf,,l'mações que vierem 
se possa êvidencia.r que S. Ex. cumpriu com 
ele\'açã.o o seu r! r: ver. porque. como já disse 
a repu~ação !!cs bomens pub!icos de uma 
Nação não 1 e:·tence nem rleye ~er zelada 
apenas pelos grupos limitados. 

Depois de outl'U$ con$iderações sobre a at
titude do Sr. barã.c do Ladario do Senado, o 
ora.rlor conclue apresentando o seguinte re
querimento: 

4•, si o Sr. ba.r-:io do Lada.rio apresentou 
relatorio ou tr.1ba.lbo pelo qual se possa t"e
riticat• o modo porque se bouvo no rlesem
penho de seu ca1•go. 

Sa.Ja da~ sessões, 2-t de outubro de 1895.
Torqua~o Mo1·eira. 

Vem a Mesa, a seguinte 

Declaro tet• votatlo contra o projecto n. 193. 
de 1895, referente á. reforma da. Escola Poly
technico.. 

Sala <las sessües, 23 de outubro de 1895.
Jo.~d B~llilru]Uf.l. 

Vae a imprimir a. seguinte 

REOAC\ Ã.O N. 193 A-1895 

Rcdaet;ão pa•·a .']• d!$cussiio dD p1·ojec1o a . 193, 
do COI'I'e;Hc anno, 'íUC au!o1·isa o Poder E:..·· 
ccutillO a ?'t{ormar os estatutos da E<cnlfl 
Polytcclmica do Rio de Ja1•eirn , de accal'tlo 
com o projcclo fo•·mulado pela ?'t'.•:•ectiva CO!J.· 

fJ''egaçCio em. 1.1 de lltaio dc.<lc anno, com "·' 
rest·ricçõC$ qtcc iadicn 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. !." Fica o Poder Executivo autori~ado 

a. reformll.r os est.1.tutos d:l. Escola. Polyte
chnica. do Rio de Janeiro, de acoordo com o 
projecto formulndo pela. respectiva. congre
g:u:ão em 11 r!e m•tio do corrente anno, com 
ns seguintes mot!ific:\.C;ties: 

Ao art. J. ''- ontlo se l•i - cnrso ~:~rn! , 
2• anno. 2·' cadcir:t.- TniJOgraphia o lr•ldsh
ç.ão de t~rras - digo.-se _..: To!)l1;.:ra.phia, h,_ 
gislação de terrus I! principiu~ ;.:ot1LC~ •'ll cOI·•· 
nisa.ção. 

Ao mesmo artigo, :u:crEsc;mt.e-~o: 
§ 1. • Os actuaes alumnos do~ cm·su~ ;:m•:1l 

e oiper.iaes da Escol:l. Polytechnh'o. pn.tul'fl< 
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t~rminn!' s~>.ns ~>.studos sob o regimen em que 
se matriculal'am. 
~ 2. • Esta disposição aproveita ta.mbem aos 

alumnos que embora não se achando rn:ltri
culados, tenham prestado exame nos cursos 
gera.l e especiacs dessa escola e â,queUes que 
terminaram o curso de preparatorios até o 
fim do corrente a.nno lectívo. 

Aos a.rts. 30 c 31, accr~cente-se: 
Dará. igualmente direito á matrícula o ccr

tificaào de appro>ar;iío em e.xame de madu
reza. 

O art. I 05 será. modifico.do no sentido de 
ampliar-se. tle um, a dous mezes, o prazo 
entre -· o encer!'amento das inscripçues, em 
conformidade com o art. ô4 do codi~o a.p~ro
vado IJelo decreto n. 230, de 7 de o.ezembro 
de 1894. 

Art. 2.• Revogam-;;e a.s disposi~.ões em con
trnrío. 

Sala das com missões, 24 de outubro de 18%. 
- O.~caY Godoy.- P. Ycrgne de J!.bre~<.
Edt"wdo de Bc,·rGdo.-Americo de ii{aetos.
Co~!a Azevedo. 

Vii-o a imprimir os seguintes 

PRO.JECTO.S 

N. 23.'3 - 1895 

.Atrtori.<a o Pode1· Ea:eet!l{vo a conceder a Jna
quim Augu$10. Freire. tu e.<critllttrar;o cut 
• tl.lfandega do Rio de Janeiro. wn arnto de 
licença, sem veH cimentos, 7lara tYata.r de sua 
smr{ltl on.rf.e lh.e <".Ont">ie,· 

A· Commlssão de Petições e Por1ercs foi en· 
•dado o requerimento em que o 1° e~criptu
r :<rio da. Al!i.md~ga do Rio de Janeiro Joaquim 
Augusto Freire pede um anno de Jicencn. ~em 
vflncimentos, pa.m tratar de suo. sa.ude onde 
lhe convier. 

Em justifir.açã.o ao alleg:tdo, njuntou o peti· 
ciona.rio ao seu requerimento o attesta.do de 
urn clinico desta C:lnita.I. 

Considerando que· sem inconveniente púde 
ser attendida. essa petição, a comnússão pro
põe a adopcão do seguinte projecto: 

O Congresso Kacional resolve: 
Al't. 1.• Fica o Poder Executivo autorisado 

a conceder a Joaquim Augusto Freire. J• es
criptura.rio da AHandeg-a uo Rio de Janeiro, 
um anno de licença sem vencimentos, para 
tratar de sua Eaudc onde lhe convier. 

Art . 2." Rsvogam-se o.s disposições em 
contr:~.rio. 

Sn.lu. ,las commi;;sões. em 24 de outubro de 
I R!Ifl .- n"''f<tlo de lAgos, presidente. -
Jitr•t•liio 1/r: t,l,ll:i l'o;, relator.- GMsia·~:o Vc1·us. 
- /,11,1111/J•hr, t/t: .1h,gallt•ics.- Gemin,-ano 
[f,·a ;U, 

N. 234- 1895 

Concedonclo a 1J. Geo1·yina Ce;·guei1·Q, Lima (t/3 

Ba1·ros, 'llitt'lla do capitão do c07]lO de enge
nhei?·o .Romuddo de 0aYMtho Bm·>·os, a 
pensao anmwt de 1 :000$000. 

D. Georgina. Cerqneira. Lima de Bar~·os, 
viuvc~. r1o ropitâo do corpo de engenell'Os 
Romua.ldo de Carvalho Ba.rros, requer u:na 
pensão p:u·a l)()der-se manter e cuidar da 
educação de seus filhos. 

A eommiesão de pensii.o e contas exa.mi
nando os documentos o1fezoecidos pela peticio
naria e consitleranrlo que o faUecido capitão 
Romualdo de Cu,rvo.lbo Barros voluntaria· 
mente se apresentou ao governo legal para 
bater os revoltosos de 6 de setembro e que, 
por seu amor ao governo constituido e em 
defesa. das leis da Republica. !alleoou na for
taleza. de Santa Cruz. no estado de Santa Ca.
thnrina., a. 25 de abril de 1894, d.eixa.ndo a. 
sua Espesa e os seus filhos em extrema po
breza, pensa a commissâo que a supplicante 
esti:i. nos casos de ser a.ttenciida. e por isso olfe
rcce á CD.m:J.ra. dos Srs. Deputados o seguinte 
prDjecto: 

O Congresso Nacional l'esolve: 
Art. 1. • E' concedida. a. D. Georgina. Cer

queira. Lima. de Barro~. viu,;a do capitão do 
corpo de engenheiros Romua.ldo rle Carvalho 
Barros, a. pensão annual de I : 000$000 . 

Art. 2 ." Rcvo~am-se as rHspooições em 
contra1•io . ~ 

Sa.la. (lns cJrnmissões, 23 de outubro de 
1895.- Fo11~eca Guima.raes, presidente. -
Carlos d<J Novacs, tc!atOl' .- Hc>'111 /JIIC{Jitdo de 
Nm·acs .- Limtt l3t;~'Ury.- ilfa1·icmo R amos. 

N. 235 - 18% 

Omeerlcndo a I> . . 1lõina Teixeira Ril!ei1·o,'!liu!7t>. 
do ca1)itcío F>-q,>>cisco .TosJ Ribeit·a, á peas<ío 
annw1l de 1 :OOO.;;.GOO. 

Foi Presente iJ. commissã.o de pen>ões e 
contas õ requerimento de D. Albina Teixeira 
Ribeiro. viu v-a do capitão Francisco Josê Ri
beiro, implorando a graça de uma pensão ; 

Attendendo que a suppli.ca.nte além do seu 
el:tado ele viuvell. teve aín•la. de passar pela 
prov~Uo de perder sim filho. o alfer~ do 
5• regimento ·de cava.J.la.ria. que combatcnno 
ao J~o d:~.S forças legaes no estado do Rio 
Gran•le do Stll, pereceu no encontro do Passo 
de G~a t e1)1i .: 

Att~ntiendo que esse filho era. o seu ar
rimo, e vio-se ella de um momento pru·a 
outro completamente desampa.r&th, tendo 

' . 
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apenas por auxilio o meio soldo que por lei 
lhe compete pela patente de seu marido ; 

Pensa a commissão que e de toda. a jus
tiça que seja a.ttemlida a supplicante e po:· 
isso offerece á consideraç;lc da camara o se
guinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1•. Fica concedido a D. Albina Tei

xeira Ribeiro, viuva do capitão Francisco 
Jose Ribeiro, a. pensão annual de um cont~ 
de reis. 

Art. 2•. São revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissõos, 23 de outubro de 
1895.- Fmncisco Guim(mies, presidente.
Cartos Nouaes, r~lator.- Hermene(fildo (le 
jlfom.es.- Lima Bac'f.tl''.J.- Mariano· Ramos. 

N. 286- 1895 

Concede a D. ])elflna Baratma lJaltli<T.;ar da 
Silveira, viuva do ma;'or Joao Antonio Bal
tha:a1' da S ilveira., urna pensao mensal de 
50$000 

Perante a commissão •le pensões e contas 
·foi apresentado o requerimento de D. Delfina. 
Barauna Baltbazar da Silveira, viuva uo 
major João Antonio Bal tha.za.r da Silveira, 
solicitando uma · pensão de ter sido seu ma
rido veterano da Independencia do Brazil. 

Depois de hav~rcuidadosamente examina.no 
todos os documentos offerecidos pela. peticio
naria., pelos qua.es se reconhece os bons ser
viços prestados por aquelle cidadão não só 
durante a luta d;L independencia. da nossa 
pn.tria, como tambem nos car;l'DS publicos 
que exerceu, jul[.!'a a commissão que e de 
toda. ~ justiça a sua. petição e pol' isso offe
rece a Camara dos Srs. Deputados o seguinte 
projecto: · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I . • Fica. concedida a ::D. Del fina. Ba.

ra.una Ba.ltha.zar da Silveira, viuva do major 
João Antonio Baltba.za,· da. Silveira, uma pen
são de 50$ mensaes. 

Art. 2. • Revogam- se as .di$posições em con
t rario. 

Sala das commissões, 24 de outubro de 
1896.- Francisco Guimarães. presidente.
Carlos de Novaes, rela.tor. - Hermenegildo de 
Moraes . - Mariano Ramos. -Lima Bacury. 

em estado valetudinario e consequ ente
mente impossibilitado de procut•ar rer.ursos, 
que não os tem propr ios para. prover a. sua 
subsisten<,ia, impetra. do Congres;o Nacional 
uma pensão que o colloque ao abrigo da rui
seria. 

Vistos e examinados os diversos documen
tos em original, o:trerecidos pelo peticionario, 
evidencia-se haver el!e servido no e:xercito 
durante mais de oito annos, ter feito não só 
-parte o! a cam-panha do Rio Grande do Sul de 
1840 ate 1845, como ta.mbem toda a de Per
nambuco em 1849 até á. sua pacificação. 

Da sua !é de otficio não consta uma só nota 
que o desabone. ao contrll.rio se depara .ern 
eada. um dos documentos exhibidos a declara
~o formal de ter siil.o semp-:-e boa e exemplar 
a sua conducta quer civil quer milit!l.r. 

Isso posto. parece da mais elementar equi
dade que provavel como está que pela sua. 
irlade avançada não póde<ledicar-se a nenhum 
traba.tbo. deve a nacão dispensar a tão leal 
~uanto obscuro servidor nma medica pensão 
pecuniaria, no louva\· e: designio de arredai-o 
da penuria,a que está 11l.talmente·condemnado 
nos ultimos <lias de vida que lhe restam. · 

A commissão de pensões e contas, pois, 
opina no sentido de ser · adoptado o seguinte 
projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica concedido a Daniel Go

mes da. Silva. ex-praça C1o e:z.tincto batalhão 
de ca<,:a.dores n. S, a pensão de 25$ mensaes ; 
revogada.s as disposições em contrario. 

Sala das commissã.es, 24 de outubro de 
1895.- Fonseca GtcO:mar<ies, presidcnte.
Mariano Ramos,·relator.- Hermenegildo de 
Jlfomcs .- LitiW Bacu;·!!. - Ca1·los de No
w<:s. 

O S•·. P•-eside nte -Achando-se 
adeantada a hora, designo para amanhã. a 
seguinte ordem do dia: 

Votação do projecto n. 288 A. de 1S93, re
vertendo, repartidamente, á viuva e filllas 
do fa.llecino marechal Visconde (\e Pelotas a 
pensão que este percebia. (discussão unica); 

I• parte (até ás 11 horas ou antes) ; 
2• d:~cussiio do projecto n. 22il, de 1S95, 

autorisa.ndo o Poder Executivo a intervir no 
Estado de Sergipe para ~segurar o exercício 
do Poder Legislativo à. Assemblea Legistiva., 
installada em 7 de set~mb1'0 de 1894; 

3' discussão do projecto n . 101, de 1895, 
Concede a Daniel Gomes da. Silua, ex-p,·a.ça. do autorisa.ndo o Poder Executivo a reverter à. 

e:ctinctobatalhao de ooçad01·es ti. 8, a pcn:iiZo !• classe do exercito o tenente reformado dll., 
de 25~00 mensaes arma de cavallaria Carlos Augusto Cogoy; 

N. 337- 1895 

. . Discussão · unica do -projecto n. 222, de 
. Da.mel Go_mes da S1lva, ex-praç.a. do ex- , 1893, concedendo a D. Theodolina da Motta 

tmcto ba.ta.lhl\0 de caçadores ll· 8, acnando-se Gomes e Silva a reversão da pensão que 
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percebia sua nnada. mãe, viuva do capitão e programma de estudos 'lo Gymnasio Na
de volunta.rios da. :patr~a Francisco Coelho cional (ror:la.ccã.o para. 3• discussão do pr o

Gomes, morto na c~mpanha do Paraguay; jeeto n. 205 A, de 1894) ; 
2" discussão do projecto n. 189, rle JSij5, Discussão unic<~. do projecto n. 172, de 

orga.niso.ndo o ()sto.do-maior do exercito) o. 1894, concedendo a. pensão de 100$ mensaes, 
lntendencia Geral da Guerra e dã. outras repa.rtirlamente, a Ursu lina. Candida elo Couto 
providencias; e outra., mãi e irmã <1 o fa.llecido cirurgião 

Discussão do projecto n. 200, de 1895, naval Dr. Joli.o Pinto do Couto ; 
autorisando o Poder Executivo a. conceder ao Discussão unica. do pr((jecro n. 279. de 
Dr _ Henrique Autra.n da. Ma.tta. e Albuquer- 1893, mandando que cont1nu~m a ser pagos a 
que, assistente de clínica da Faculdade de D. Mathilde de A.ccioli Lins desde 1 de julho 
Medicina da Bahia, seis mczes de licença, de 1892 0 montepio e meio solrl o de seu fal
com o respectivo ordenado, para tratar de leciclo filho 0 alferes Sebastião Carlos de Ao
sua. saude onde lhe convier; 

2• discussão do projecto n. 89 A, de 1895, cioly Lins; 
determinando as condições de rea.cquisição Discussão unica do projecto n. 197,de 1894, 
de direitos de cidadão brazi!eiro, com voto l'elevando a pi'~scripção em que incorreu 
em separado do Sr. Martins Costa Junior; D- Maria Josephina. Peital Lim:1 :para. per-

Continuação da 3" discussão do projecto ceber o meio-soldo a que tem direito; 
n. 133 B2, de 1893, com parecer r,ol:J n.133 B~, Discassão unica do projecto n . l22, de 1893, 
classificando em quatro classes as re!)a.rtl. concedendo a D. Olympia Cal'olina. da SHva 
ções federaes e uniformisando os vencimentos Bara.ta., vi uva do desem barga.dor Joaquim 
dos :respectivos funccionarios; Antonio da Silva Barata, uma pensão mensal 

ta discussão do projecto n. 122, ll.e lR9S, de 100$000. 
tornando extensi•·o às praças da brigada po- 2• discussão do projecto n . :?.Q-2, de 1894, 
licial da. Capital Federal e do corpo de bom- determinanrlo que os oiliciaes do exercito l'e
beiros, que se inutilísa.rem durante o té!llpo formados ou que se reformarem de accordo 
de praça, o direito, de que gozam as praças com as disposi<;ões do decreto n. 193 A. de 30 
do exercito e armarla., de serem recolhidos de janeiro de 1890, si estiverem graduados 
ao Asylo dos Invalidas ; no posto immerliato. ~ej3.rn considerados, para· 

3" discussão do projecto n. 134 R, do 1894, todos os effeitos, coino si estivessem etrecti
a.utorisando o governo a contractar com vamente providos na classe de que tiverem a 
quem melhores vantagens otrerecer o ser- graduação; 
viço de uma viagem mensal na linha de na,. l" discussão do :projecto n _ llí, de 1895, 
vegação entre os portos de corumbà. S. Luiz mandando collocar o l" t enente de artilharia. 
de Caceres, Miranda e Aquidauana, no Es- José da Veiga Cabral e outros nos logares 
t:1do de Matto Grosso; que lhes competirem na escala de pr omoções, 

2• discussão do projecto n. 00, de !895, reparando-se. assim, os prejuizos que soffrc
dividindo o territorio da Republica em oito ram na promoção de li de março cte 1890 ; 
circumscripções, em cada uma das quaes 1' discuss5:o do projecto n. 92 A, de 1895, 
crea. um lm.nco para auxiliar as industrias, autorisando o governo arrendar ou vender. 
agricola, pastoril e conforme o rBgimen que a qu~m mais vantagens offerecer umn. parte 
atlopta; · dos campos pertencentes a. União, denomi-

1" di~cus:são do prujecto n. lõ6 A, de 1895, nados «Saycan», no Rio Grande do Sul,depois 
autorisando o Poder E~ecutivo a <•brir um de installa.da uma. coudelaria. naquelle esta
credito de 6:333$310 para pagamento dope~- do, para cuja f'und.uçãopot.!erá o gove~·no des· 
soa.! e expediente da Delegacia de Terras e pender até á quantia de 400: 000$000; 
Golonisaçii.o no estado de Minas Geraes, no 1" rlisoussã.o do projecto n. 166 A. de 1895, 
anno de 1893; permittindo aos medicas e pharmaceutico~ 

Discussiio unica. do pa~r n. 89 A, àe adjuntos tlo serviço sanita. rio do exercito a 
1895, opina.ndo no sentido do não ser o.ppro- contribuir 'Para o montepio de que trata. o 
vai1o o projecto n. su desto mmo, que sub- ·lecreto n. !!42 A. de 31 de outubro de 1890 ; 
stitue pelo que a elle acompanha a. tabella !-' l" discussrio do projecto n. 202, de 1895, 
:~.nne::m a Crmsotidaçcio ri(J.s Luis do.s Alfi:mrle- autorisando o Poder Executivo a conceder 
gas e 11Iesas de Rendas .Pede'l'aes ; na.s condições que indica. a Audt·é Ga.u dieley, 

1" di~cussão do projecto n. 215 A, de 1885, ou a. quem mais vantagens offerecel' privile
()Onfe:-indo o direito á. aposentadoria aos gio por 60 annos, :pam coustrucção, · uso -e 
funccionarios do !us-pectoria Geral de Saude goso de uma estrada de ferro de bitola de 1 
dos Portos da Capital Federa.! e aos das in- metro entre a capital de Ma.tt<J-Grosso e o 
spectoria:> de sa.ude dos portos dos estadus; porto de Aveiro, ou outro ponto que melb.or 

3• discussão do projecto n. 35, de l8ti5, a.u-1 os esta.dos determinarem, na ma.rgem do rio 
torisando o governo a. rever o regulamento I TapaJoz, no Parà ; 
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2• discu~são do projecto n. 139, de 1895, convocação do então presidente, Dr, José 
transferindo ao domínio do estado do Ama- Calazan~,na. villa do Rosario uo cattete, e o 
zonas, nas condições que estabelece, as fa.- . exercício do Poder Exocutivo ao coronel Ari
zendM nacionaes denominadas do Rio Branco, tonio de Siqueira Horta, vice-presidente 
situadM nos cli!Dpos dest.Q nome naquelle es- eleito, a quem o mesmo presidente trans~ 
tado. mittiu o governo e o Tribunal da Relaçã.o 

dereriu o compromisso exigido pela. Consti-2.• parte ás (2 horas, ou antes): 
Discussão unica do projecto n . 138 D, de 

1895, emendas do Senado ao projecto da Ca.
ma.ra dos Deputados que fixa ~ despeza do 
Ministerio da. Guerra para o exercício do 1;:)96, 
as quaes foram mantidas por dous terços de 
votos pelo Senado, na fórma do art. n. 39 
§ I" da Constitui:;ão; . 

Continua.ção da discussão unica do parecer 
n. lí4 A, de 1895, sobre a.s emendas do or
çamento da receita; 

Continuação da. 3• discussão do projecto 
n. 96, de 1895, re;;ulandoo estado de sitio; 

.1• discussão do projecto n. 225, de 18\15, 
dando novo. or;.:a·oisa.ção ã. Guarda. Nacional ; 

2• discussão do prQjecto n. 222, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a. abrir um 
credito ate 1.20!J:UOO$. supplementa.r ã. ru
brica - Exercícios findos - para pa,namento 
da quantia que for devido á Companhia União 
Sorocabana. e Ituana. ; 

3> discussão do projecto n . 193, de 1895, 
· autorisando o Poder Executivo a reformar os 

est..'\tutos da Escola Polytecbnica do Rio de 
Janeiro de accordo com o projecto formulado 
pela respccti"a con~regação em 11 de maio 
deste anno, com as restricç.ões que indica; 

OiscuSS<1o unica do projecton. 195, de 1895, 
autoris<J,ndo o ~overno a. conceder a DO. Hor
tencia. Adelaid·e Guillobel e Josephina. Cons. 
tança Guillobel; filhas do fallecido coronel 
reform:~.do do corpo de engenheiros Joaquim 
Candiuo Guillobel, a pensão de 1 :ZOO:j an-

. nuaes, repartidamente . 

tuição. · 
Art. 2." Ficam autorisadas as despezM 

nec~ssa.ria.s para este fim. 
Senado Federal, li de outubro de 1895.

Manoct Victorino Pe,·cil·a, presidente.-Joao 
Ba1·batho Uchôa Caçalcanti, 1• secretar·io.
Joahim d'O. Cattmda,Z• secretario.-GHstaoo 
Ricluwd,3' secreta1•io.-Joa~uim Josd Paes ela 
Silc'' $armen:o, 4• secretario. 

Parecer dct cornmis~i<o mixt11, tljJrcsentaclo 
110 S cnaclo 

São notorios os factos que se teem dado no 
estado da Sergipe; ainda. assim, convém re· 
lembrai-os, embora rapidamente. par:L que 
do conhecimento e::tacto e nítido do que sue
cedeu possamos til-ar as condições constitu· 
cionaes. 

Ez tacto jus o~·itur. 
Sob a. autoridade do presidente, Dl'. José 

Calazans, foi marcada para. o dia. 28 de feve
reuo de 1894 a eleiç-ão cios 24 deputados que. 
nos termos da Constituição. deviam ~.ompôr 
a nssembll!a. legislativa, em sua segunda le· 
gi~!atur.1. e para o •lia 30 d~ju!ilo do mesmo 
anno a eleição do presidente e vice-presi
dente do estado. VerifLCaram-se as eleições, 
a ellas concorrendo todos os partidos ou fl'ac· 
ções politica.s. ern que se divide a opinião 
Daquelle estado. Por gra.nrle maioria, trium· 
phou o partido 1leoomioado fer\et-al, o qual 
na. eleição ger<J,l de 1 de março tambem con· 
seguiu mandar ao Senado um representante 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 5U mi- e tres á Camara <los Deputados. Feita a apu-
nutos da tarde. ração pela junta competente, fore~.m expe· 

PROJECTO i'\. 226 DE 1895 

Do Senado (Commissão Mixta) 

A~torisa o Poder &eclttivo a illlel·vir 110 e~
tado de Se~·gipe 71ara assegm·a1· o exerc«:io 
do Pode1· Legislativo ti o.<sernbUa ZC!1islati-va 
Ü1Siallc.da em 7 de setembro tk 1.804 

didos diplomas aos 24 candidatos mais vo· 

I 
tados; mas quando estes, com excepção de 
um, no dia. marcado para. a I• seesão pre
!Jara.toria, ten tara.m I"eunir-se. não o conse
guiram. pois encontraram de posse da sal~ 
d~s sessi"ICS e do editicio da assembléa 14 can
didatos não diplomados o um diplom3.rlo, que 
os repellh';l.m com -ç-ozerio.s e violenciM, pl'O
tegidos que se acila.vam pelo batalhão fe
det-al destacado naquella cidade. 

O presidente, Dr. Ca.I<J,za.ns, attendendo â 
communicação que \he !oi feita pelos candi-

. • . . datos diplomados e tambem ã. circumstancia 
O Congres;o Nac10nal decrew.: de que a força federa!. sustentando a. assem-
Art. 1.• O Poder Executivo intervirá no blea dcs niio diplomados; não deixaria que, 

estado de sergipe pn.ra assegura.r o exercício I na capital. a aeção do governo estadual pu· 
do PJder Legislati..-o ã.assembléa. legi~lativa, zesse cobro;,~ irregularidtl.des tão graves, de
installada em 7 de setembro de 1804, _t.O.I signou, de contormidade com (). constituição, 
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a villa do Rosaioio, para. a reunião e insta~-~ TOS communico que, attende11do â vossa re
lação ~.a a.ssembléa. 

1 

qui~ição, já expediu. -por intermedio do Sr. 
Bffectivamente reuniu-se a assemblé:>. com ministro da guena as nec~s.,arias orcleos as 

a presença. do pr·esiriente <lo estad'J, que len autoridades militares f'ederae5 nes~e estado. 
a sua mensagem e, proseguínd.o ella. nos para quG, na. fórma da Const it uição Federal, 
seus trabalho5, apurou a eleição presiden- art. 6" n. 3. vos auxiliem a manter a. ordem 
ci~ol. reconhecendo presidente do este.do o can- e tranquillidadc publica. -Cassirmo do Nc..sci
didato ma\~ votado, senador rede:>al, Coelho e mev.to, ministro do interior. 
~a~pos, _e vice-~residonte ,o .:oronol Antoni~ E' publico que essas Ol'dens nunca. foram 
~~e Stq_Uet~~ Ho.ta. _e ~~eta.ando nullos 0~ cumpridas, não tirando o Dr. Calazans desse 
,.~tos.~ ah_as/~ nu~~l H1,.: dad"s ao coron~J J telegrarr:m;J. si não a vantagem do reconheci-
':ll~dao, a • Jsta. do M t. 19 n. 3 da Const1- menta publico d.a sua autol'id ,de por parte 

tmça.o Fe~ecal. . , . . . · do Presidente da Republica . A Cumaru. d os . t Re!o.ç.uo, que}~ 0 su~~rror ~.rilJunal d~ e.o- Deputados Federal tambe.m manifestou a ;,;ua 
:': 1?.• reconbeeen~.o a o.,~mblea do ~os~mo, indignar,,;lo por meio de uma moç~o apresen
a~cE.ttOu os non:e- qu~ es~~ lhe e~v,ou dos tada IJelo Sr. deputarlo F. Giicerio e appro
c.nco deputado., que, JUnt.t.nente com outr~s vat.la na sessão de 13 ele setembro. 
t.ctntos r!esem1.Jargadores. const1tuem o tr1-~ . . . . 
1Jun<tl mb:to incúmbido pelo art. ::H da Con- D0poJs _destes fttcto~, a ass~;mlllca ~a Yllla 
stituiç5.o de julgar o Jlresídent.e e vice·J!resi- do Ro~~no te\·.e de atharfas s~as sessaes; ~~de 
dente no caso de re:;ponsa.bilidade. ! AracaJU contmuou a "unccJOnar, r econ!JB-

Pelo seu l<tdo e ne;.se mesmo tempo a as-l cond.o.llrcsJdeute d~ e~tad o ao c~onell',1anoel 
semlllea ele Araca2ú, apez:ar de não possuir: Pl'~s~Jl~:mo d~ Olrve1ra Valta~ao, ch~fe -de 
authentlC<'S (iaS elcíç,·;es e ser con~eguinte- 1 pobcl<t "u Cap1tal Fede1·al. e Vwe-Precsu:lente 
mente de impos$:bilidade material tàzer a ao Dr. Gonçalo de Faro Rolemberg. 
ttpur<~ção do~ Yotos, iniciavo. os seus tl'ab;L- A. rosse do J.ll'esidente do estado devia rea
lhos, !azliJ. apurações; fictícias, em d('saccordo limr-so no dia 24 de outubro. porque então 
com ;~3 act:ls, l'econhecia os seus poderes e terminava ele direito o govemo do Dr. C;J,
w.mbem aln·b as ~wts se~·;ões na época legaL laza.ns. Nes;:e di<\ achanou-~e ausente o novo 
Como era àD esper:1r, à abertura. cle:>sa as- presidente eleito. senador Coelho e Campos, o 
~emblea não compat•eceu o repres entante do vice·pre~idente coronel Antonio de Siquelra 
Potlcr Executl·;o Pelo p~.lder- j udiciario tam- Hort;\, assumiu o governo que lhe tra.nst~riu 
bem n5.o fui recon hecich, não aec"itando o I o Dl'. Jo~e Ca.la.zans e prestou o comp!'Omi~o 
Tri~unal da Rc!acilo a in~iea9ão que cll~ lhe 

1 

perante _o Trlbu:Jal . d~ ~claçiio. nos termos 
ennou, -para os fins const!tucwnacs do cJtado do art. :!.9 da Constttuu;'a.o do estado, o que 
art. 34. consta do termo hvraoo nessa occasião. 

Assim, 11ois.-de um 1:1r1o constituiu-se a a.s- I No mesmo dh o cot·oncl. Valladão, chegado 
scmble;~. da. villtL do RoEario, sus tentu.dapolos do H.io, prestou o cumpromi~so per·ante a 
Poderos do estado, antf)riores a. ella. e reco- assemblen de Aracajú e recebeu do ~residente 
nhecidos por todos ; de outl:'o. a. assE-mbléa acela.rnado Dr. Jaíi.o Vieim Leite a posse do 
instaUada no. cidade de Araco..jú, sob a. pro· p'llach e das r.,partiçoes pub licas. 
tecção das forÇas federaes. A esta., porem, Aos 20 Je noçembl'o, teodc.:-se r eunido ~t 
estava reservado o triumpho de facto. assemblé:•. do Ra>ario, ma ndou o coronel Vai-

AOS 11 de s10tembro, achnndo-se o Dr. José ladiio üi~pcr<al·a. por ~5 p_ru_ças às ordens de 
Ca1asans na villa do Rosario. onde fora as· urn official . Depo?- V:ll'lOS JUizes e pt'omotores. 
sistir á abertura. da assembleJ. e ler a ~ua A totla a. mag!stratura, c,m excepção de 
meusa~em, os nartidarios da a:-;sembléa do alguns amtgo;, sen_s, rm•urlou ~u;;pender o pn.
Ar<tcuj.úret;nirâm-~e cl't pl'.• ~·apubli(;<le l.endo g:omento do~ ven:rmeytos e :t rna ior ia do Tri
por si "' força, corull th·eraru ~cmpre. decla- ~>unal tla Relnçao !ez procese":v perante a 
~·arnm •lep(\sto o p!·esidentc do est.v1 o pela Asse~blea. , pe~o fu,cto. ele t el' il e ter rdo o com~ 
razão de que havia abandonado a caprtal, promt:;so ~o YICc·prestden:e, coronel Ho~tn.. 
de n.:ando o go,·erno aeepha!o, e tomaram De11urc~<;•~ns_os de,emb<U"g-u.doresyelo cr1me 
conta do governo, acclarnado presidente (\o de prev_ancaçao, fol\tm p:-on~nc~ados pela 
estado o D~·. João Vioira Leite, presidtmte da ~:;»emblea que, entr~tamo , lr~ttan.do-se a 
supposta a~sembl~a . 1sto. "ncerrou a sessao extraordmar1a. para 

l . d ·a esse fim oon>oc:J.t.la, sem -profer ir o julga-
O Dr._c,. azans. comlf_un~c:t~ ~ 0 c>cc~rn ° mento. Novos juizes foram desig1wdos para o 

ao Presidente da Repub lC3., ob e• e 3. se., um te Tri llunal da Relação tlcaudo o a t."' t · 
••.• )D'ta • , s n 1,.,os a c 

l e,,. ~ · i~oje indefinidamente sn,perJ~os e pronun-
"Telegl':l.rnma- Dr. Ca.Jazaus - Rosario- ciados. sem receb:::r vencimentos. 

Rio, li de setemb,•o de 1894- De ordem do! Finaltnente, por uma refurma. constituciQ· 
Sr. mo.rechal Vice·P:re~irJente da. Republica., 1 nal, tumultuariamente levada a effeito pela 
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assembléa. de Aracajü, o novo presidente I! e O contrario íura. inefficaz e irrisorio. é 
facto fez re.t'orm:~.r o art. 79 n. 3 da consti- sabido como os governos mais anti-republi
tllição, ez--oi do qual era. elle incompa.tivel, ca.oos s.1.bem dissimular as suas dictadur-J.s 
aul!meotou o período presidencial, reduziu a sob a.; fórmas escripta.5 as mais liberaes; do 
dous ao no~ o período de quatro :mnos do qu l nos deram exemplo, em épocas di versll.3, 
governo municipal. deu ao Poder Executivo Octavio Augusto em Roma. Cf>sar de Medieis 
a faculdade de, a seu t.'\lante, remover e em Florença, na Inglaterra Cromwell, etc. 
aposentar os ma.zistra.dos e bem assim extin- Referindo-õe á America do Sul, proferia a 

· guiu ns lagares de juizes municipae3. este respeito em 1890 o eminente estadi:sta 
Usando desta ultima attribuição, publicou argentino Nicolá.o Ave!Ia.neda estas eloquen-

o dec1•eto n. 101, em cujos considera.odos se tes palavras: 
encontram as seguinte3 palavras, que bem «Si, para declarar que se acha. violada a. 
cara.cterisam a. situação : fvrma. republicana do governo, tivessemos de 

« Attendendo a. urgente nec.essidade de pôr esperar que se levante uma mona.rchia e se 
termo ã.s irregul.a.rídades que desde o dia 24 erija. um mona.rcha.. ter ia.mos então que, si 
de outubro do anno findo so fazem sentir no 0 Pa.ragua.y fize..c:se p.1.rte da Republica Argen
fõro do 63tado, devidas ao facto de persistir. tina, teriamos visto indiíferentes levantar-se 
a maioria das autoridades judiciaria.s no abu- um despotismo tão sombrio e tão terrivel 
sivo proposito de não reconh~er ao governo como 0 de FeliíJpe II, 5em que a mã:o do go-

l u d -verno se pudesse estender para o conter, 
que desde aquel 3. ;~.ta se acha a testa a porquanto o Paragua.ycontinuou sempre com 
admini:Stração estad!la.L » o nome de republica.. ainda debaixo do go-

Consta. por telegrammll que. em virtude do verno de Francia e de Lopez.,. · 
recente a.cto, foram aposentados os desem- Mas acha-se na ordem politica de Sergipe 
bargadores. cujo :Processo ha tanto tempo em causa. o principio republicano federa ti v() 1 
pendia da. assemblea. sem deci~iio finaL E' claro e de logica a mais elementa.r que, 

Destituídos os tres poderes publicns legiti- si o princípio republicano - nio subsiste, 
mos. como se v~ desta rapida. exposiç.ão. con- ta.mbem não póde substituir o principio re
tinúa no governo o coronel Vallauão, com a publicano federativo e a especie está. com-
sua a~mblea. e os seus juizes. prehenclida. nogenero. 

Sobre t;io gro.ves acontecimentos. por deli- Ora., o principio ropublicano tambem tem 
be~.ão do Senad:>, tem a. com missão mi:tt..'l uma. legitimidade. soore a. qual repousa toda 
de interpot• parecer. indica.odo a solução que a. sua doutrina; é o principio da «vontade 
o <'ll.SO exige e a nossa lei fundamental nlio popular» e:xpres..~ pela. representa.~'io e de 
pó·le deixar de fornecer. todo o ponto incompatível CC'm os governos 

Sem duvida não ba~ta. a interven~.ão judi· de facto. 
cia.ria pela. responsa.l~ili~a~e penal, porqu~. si Si n:1. União um governo de facto, que 
restabelece :1. ordem JUI"Idica. perturbada pelo outra co usa não é sinão uma dictauura., seria 
delicto. não rest .. ur:~. a. ordem politica.. anti-republicano, ta.mbem o é nos Estados e 

Não tem uma. acção geral sobre esta, mas assim como um governo de facto na União 
li.mitada. ao criminoso para o fim da pena., vicia. implicitamente e aü'ecta a destruir o 
quando competente fosse. principio republicano em todo o pa.iz, assim 

Demais. afastada a. intervenção da jnstiça tambem a violação desse principio aos go
federal, como o foi ca:·vi rle um a.ccordiio do vernos estadua.es a1fecta o governo da. Uniã.o, 
Supremo Tribunal Federal, este recurso porque repugna que a Republica 8ra.zileira 
toroa-se impra.ticavel desde que o Poder Ju- seja a somma. de umas tantas dictaduras 
dicia.rio estadual tambem foi derroca-do pela est:l.duaes. 
dictadura. Ora., si o actual presidente de facto de Ser-

Acha-se o remedio, que buscamos. na inter- gipe. apoiado em um batalhão federal. sub
venção permittida ao Governo Federal, isto s tituiu todos o poderes legaes, é o caso de 
é, il. União, pelo art. 6• da Constituição Fe- intervenção para. restabelecer o J.>rincipio re
deral. pr~entativo, essencial á nossa forma. de go-

Poderia ser comprehendida na. disposição verno. 
do n: 3; mais naturalmente, porém, incide E' conveniente notar q.ue no entender da. 
no disposto pelo mesmo art. 2. maioria. da com.missão a 1ntervenção fedt>ral 

A União, em nome do principio federativo, só tem uma. razão de ser constitucional, 
que ê ou deve ser um principio protector, quando na propria economia ou systema ne 
intervem para. manter a. fôrma. republicana ! instituições estaduaes já não se enContr-a. um 
federativa e niLo só se deve entender este 1 poder capaz de resfu.bélecer a. ordem consti-· 
preceito em relaçio ás coustituic;ões escriptas. • tucíona.l perturbada. 
sinão. tambem se deve o manter .na. ordemj A necessidade indeclinavel é nest~ caso a 
dós factos políticos. azão da. intervenção. · 
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Não havendo um elemento interior. é for· E',pois. ur;;ente no entender da. commissão, 
çoso que appareça. um elemento de ordem a adopção do seguint"6 
superior que se pr<'ponha áquelle fim. 

A federação não teria uma. ra%ã.o de ser si, 
em tal conjectura, não prestas~e aos Estados 
esse apoio e essa protecção, a. mo.ior de que 
um povo p6de carecer. 

Os memb!'os r!o commissã.o. senadores Coe· 
lho Rodrigues e Gonçalves Chaves, pea~a.m 
que. ainda quando n~o se dà. a condição que 
vem de ser estabelecida, e~. não haver no 
proprio orpnismo do E:;tado uma. força ou 
um orgão capaz de restabelecer 11. orrlem 
constitucional, pódo-se dar a intervenção 
desde que se acha violada a. fórma republi
cana. do governo. dos tel'mos do a.rt. 6'•, n. 2 
e art •. 63 da. Constituição. 

Ao que tem dito até agora. a Commissão 
não pó<le deixar de a.ccrescentar 'llle não se 
deve temer a interl"en~ão desde qt1e é ella 
decretada pt:lo Podet· Legislativo, que. pato 
seu modo de eleição e pela sua. constituição, 
é o guarda. natnraldoprincipio daantonomia 
elos Esta.~os. Isto é exacto não só quanto 
ao Sena.t1o. como tambem em relaç;io a. Ca-
mara: a desigualdade de repre~ntaç-:i.o de 
uns estados em rela.ção á de outros. de menor 
população, pódc influir, em tratando-se tle 
Interesses que não sejam os mesmos para 
todos os estados. ma.s não tem importancia.. 

. tratan•lo-se de um interesse í!'(ual para. qual
quer dotles, em que um não pó·!e querer 
prejudicar o outro sem prejudicar a si- o 
gra.nde interesse de velar pela. autonomia dos 

l'P.OJECTO DE L'El N. 40 DE 1895 

Art. 1.• O Pc.der Executivo intervirá. no 
Estado de Sergipe. pata o llm de a.ssegut'lll' 
o exercicio do Poder Leg~la.tivo á. assem bica 
lt>gisla.tiva, installada. em 7 de setembl'O de 
1894. pl'lr convocação do en•ã.o presidente. 
Dr. José Ca.lazans, na villa do Rosario do CS.t
tete. e o exercício do Poler Executivo ao co
ronel Antonio de Siqueh-a Horta. ~ice-presi
dente eleito. a. quem o mesmo presidente 
transmittiu o gover·no e o Tribunal da. Relo.
<;ão deferiu o compromisso exigido pela con
stituição. 

Art. 2. • Ficam a.utorL"&da.s as despezas ne
cessarias para. este llm. 

Sala das commissiíes,l6 r'esetembrode 1895. 
-Grmçalues Cha'Oe.• . - Paulino de Sou;;a Ju
nim·, relator.- Joa·:1.1im. Corr8a de .'!Yaujo.
.·L Cocllro Rtxl.ri!Jues.-Bcnedicto Leite. 

128' SESSÃO EM 25 DE OUTUBRO DE !P95 

Prcsid·cncitt rios .<;,-.~.Rosa c Siloa {?mi.<iáentc) • 
Arthur Rios (J•vicc-prc.<identc), Rnsa c Siloa 
(p;·c.-:idcntc) . Cosll' Jbccct/o ('2• 'Oicc-prcsi
tú:utc) c Al·tltur Rios (1• 1liCC·lJYt.~idcatc) 

Esta1los. Ao meio-dia p1·ocedc-se á chamada, á qua! 
Assim, pois, f.:.\nto o S<lnado como o. Camaro. respondem os Srs. Hosa o Sii'•·a, Arthur 

rE-presentam ~se principio e esse interesse Rios. Costa 1\2evedo. Thomaz Delfiao, Tavares 
mais rlit·octamente que o Poder Executivo. o de Lyra. Alenca.r Guimarães, Sã. Peixoto, 
qual pela sua unidade e pdo sen modo de Lima Bacury. File:o Pires. Gabrie( Salgado, 
eleição, rep1·e:en1a antes o principio na- Matta. Bacell:~.r. Theotonio de Magalhães, Co.r· 
cíona.l. los de Novaes, Brício Filllo.Ho!Lancla de Lima., 

Seria longo entrar aqui em considerações B:;nedicto Leit.e. Viveiroo, Luiz Domin~es, 
de legislaçiio comparada. pal"a rlemonstrar Costa. Rodrigues. Gustavo Veras. Edua.rao de 
que·a.s fedcr.1ções nü.o pódem existir sem o Berr~do. Cbristino Cruz. Anizlo de Abreu. 
principio tutelar e previdente do art. 6• da Nogueira. Par:ma.guã.. Artllur de Vasconcellos, 
noS~a Constituição : jã. foram de um modo Frederico Borge~. Gonçalo de Lagos. Thomaz 
completo e luminoso produzidos na nota.vel Cavalcanti. llderonso Lima, João Lopes, Fran
discussão havida. no Senado sobre o projecto cisco Benevolo, .Tosé Bevilaqua., Augu~·· 
da. Commissã.o Mixt·•· re,zulando e desenvol- Severo, Junqneira. ·Ayres. Trindade. : • 
vendo a.quelle texto constitucional. . Mariano. Artbur O•·lando, Tolentino de Car-

1 Diremos apenas que, si maior numero de valho, Martins .Junior. Gaspar Drummond. 
<:aros de intervenção não se teem tado nos COelho Ciutra, Luiz de Andrade. Cornelio da 
Estados Unido.s da America do Norte.e porque Fonseca., Lourenço de Sã.. Medeiros e Albu
n~ se teem dado ta.mbem os fa.cto; determi· que!'Q.Ue. Miguel Pernambuco, Gonçalves 
nantes dessa inte-rvenção, devirlo isto a. pre- M::.ia., (;arlos Jorge, Araujo Góes. Clementino 
ced~ntes bistl:lricos eu. circnmsta.ncias da vida do Monte. Roch& ca.va.lcanti. Olympio do 
poliftcadaquella naçii.,; mas. si os factos ma.is Campos. Menezes Pra.rlo. G~miniano Brazil, 
vez.eS· a torMssem n~"&l'ia., podemos estar ~Gouveia Lima, Zam:t, Santos Pereira, Neiva.. 
seguru; de que o genio pratico do povo ame- Milton, Francisco Sorlrê. Manoel caeta.no, 
rica no nunca. hesitaria. em applicar o remedio Aristides de Queiroz. Eduu.rdo Ramos, Paula 
coustitu~iona.L • · Guim~ries, Vergne de Abreu, J.eovigildo Fil-
c~ .. v. 'VI <. 
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gueiras, Jose Ignacio, Flavio de Arauio, TO· I Vem a Mesa. é lido, appoiado, e sem debate 
lentioo do3 Santos, Sebastião La.udulpho, a.pprovado, oseguinte 
Marcolino Moura, Paranhos Mootecegro, 
Torqua.to Moreira , Gald ino J..oreto. Anto~io 
de Siqueira, Jcs~ C3r~os, Serzcdello Correa, Rlqtterimcttto 
F1·ança Ca.rv:~.t!..to, Oscar Godoy, AlciL!10 ~; ua.-
nabara, Amcric_, de Mattos, Lins de Yascou-
concello~. Belisa.rio (iC:l Souza. Erioo l:oelho. l{equeit'\1 urgencia. pat•a occu par-me de :1c· 
Euzebio de Queil'OZ, Silva castro, !'.i lo l'e- cusaç:ões dirigi.!;~. hontcm á !\lesa o i~ Cam;tra 
çanha. Agos~ioho Viu;1 l, Ernesto l>l'azilw. pOl' um membro ua. outl'a Cusn do Con
Julio Santos. Fonseca Portell<t. Seba.sttfw de gre~sa. 
Lace!'da. Paulinu•'eSouza Junior, 1-la.yrmk, Sah~ das sessões, :?:5 de outubro de 1895.-
Landulpho de :Maor.J.lbiles. Caropol~tla, Lim:l. Tom:z;lJulfino . 
Duartt:, João Luiz, Ca.t·valbo Moura.o, Vaz tle Consultada si a materia do requerimento, 
Mello, Clia.glis Lobato. Gon~,a,lves Ramos, e de mgencia. tal que !leva interromper a 
Luiz Detsi, Ferraz Junior, Fortf.s .Jnnqueira, ordem do àia, a. Cama.ra decide pela. afilrma
Fran<:isco Veig-.L. Octaviano de Brito, La· tiva 
mounier GOilOft-edo. Ribeil'O de Almeida, · 
Cuperiino de Siqueira, Ro(Mpho Abreu. · 
Pinto da. Fon~ca, Artbur Tm-res. Olega.rio 0 $ 1·. T hOID3Z Del fin o (m<-•i
Maciel, Paulo Queiroz, Casemiro da Rocba, >Hcnto de «lle;~r.iio)-'-- Não sei, Sr. presidente. 
Domiogues de Castro, Dino Bueno, Adolpho si o Sr. Coelho Rodri::tues, seMdor Feio 
Gordo,Bueno de Andr ada.,Padua. Sall'.lS.Vieir;:~. Piauhy toma a responsabilidadl\ cas palavras 
de 1\Ioraes,Fru.ncisco Glicer io.FurW.do,Hermc- que pr<.nunciou llontem no SenadQ c que 
n2gittlo de Moraes, Alves rie Casu ·o. Ovidio vcem transcriptas no Jornal do Comt)1C:rcio. 
Abrantes. Ur·bano de Gouveia,Xavi~rdo Va.IIP., Avento est<t duvida porque ba. •1i1cordancia 
Mariano Ramos, Lamenlla Lins. Almeicla entre o que S. Ex. disse o vem registl'ado 
Torres, :Bratilio dn. Luz, L-:.ur .:> Mül\~:r. Pau h~ dC$te jorm\1, e o que se encontro. no ·Dictrio 
Ramo~. Fraucisco Tolentino, l~miliJ Rlurn. do CoTiy•·••.•su em varies pout.os. 
Fonseca. Guimarães, l\lartius Custa.. Ma.t·ç-.,J.l Pelo Jor-.al, o discurso <!e S. Ex. foi uma 
Escoba.r, Angelo Pinheiro. Pereira da Costa, tre:uend;L c •lesmantella.da rliatribe coutra a 
AJiparicio Mariense, R ivarla\•ia. Corrêa. Vi- M~ lia Camat-a. conto<~. a. ~ama.ra, contra os 
cto1·ino Monteiro, AUrelia no Barbo.'ll., P into governos que a Republica. tem tido. contra. o 
da Roch:L, Vespnsi;~.no rle Albuquerqu~. Ft".ln- partido r cpublica.no federal c seu,; homllllS 
ci~co A!enc~t:·o e C;;ssinuo do ~<t.>Cimento. e niio sei m~mo s i não se pôde dir.cr cotm-a. 

b - as proprias institui•;õesrepnulicanas ... I~not·o 
A re-5c a sessa.o. si li . Ex. foi devidamente advertido pel:J. 
Deixam de comparecer com cnus:. 't><ll'tici· M<>sa da ou tra casa do Congresso de que es

pada os S;·s. Coelho Lisboa, Enéas Martins. tas a excedendo dos limite,; da. deferencin. para 
Augusto Mont.enegrv. Tol'res Portugal, Pc- cr•m a Cama.r11 porque não encontro nenhum 
dt·o :Borges, Htllvecio Monte. Francisco Gur- esclarecituento <~ t•espeito nem no JonuLl do 
gel, Cunha. Lima, Cha.teaubriand. Silva Ma- Com,11e,·cio nem n" Dia.1·io tlo CoHg•·l!s.<o. 
r iz, Arminio Tav<J.res, Marc~onilo Lin3, Au- s. Ex. a nada. e a. ninguem poupou . Pas
gusto de Freitas. Tosta, Dionysio Cérqueira. sou sobre tudo como umcyclone. 
Rodrigues Lima, Atlla.yde Junior. Ponce de s. Elt:. é o unico homem ca.pa.z de dirigir 
Leon, Urbano Marcondes. Almeida Gomes, e encaminhar este paiz des,"raçado pa1-a. os 
Monteiro de Barros. Joiio Penido. Matta. Ma.- seus destinos:, pela sua ''rigem e família, pelos 
chado, Alvaro Botelho, Leonel Filho. Fert'('ira. seus antecedent.es e tradicções, :pelo s~u pap-:1 
Pires. Valladares, 'l'lleotonio de Magalhães, na mooarchia, pelas po,;ições que neUa. Cc
Manoel Fulgencio, Simão da Cunha, Paraizo cupou, pelos seus conhecimentos e estiAdo~ 
Cavalcanti, l.indolpho Caetano. Carlos das profundo:>. pelas sm1saptidões especiats. pdo 
Chagas, La.mart ne. Costa Mach~do,. A)f,:edo olhar de aguia. que la.nç:L a.tra.vés dos nconte
Ellis, Francisco de Barros, Almetda !\oguetra, cimentes e do futuro. E' o unico b.•mtem de· 

. Gustavo Godov. Moreira da Silva . Paulin o Brazil. 
c~~rlos, Cincio'ato Bra.ga.. Luiz Adol t:ho, Cara.- Que quer depois disso sioão qu~ ;:;. E:< . 
c;olo e Pedro i\Inacyr ; e sem causa os Srs. tem ra.zã.o. e que :1. r esposta. as su:1.s ag;;res
Pires Ferreira. Pereira de Lyra. Fernandes sões, ê o reconheci mento do seu merito pbe-
Lima, Octavlnno Loureiro, Cleto Nune;. AI- nomena l . · 
bcrto Tones. Domingos ue 11-Iorlws, Costa Mas, particularmente a :'.lesa da éamsra., e 
J unior e Alberto Saltes . o st~u humilde I" secretario. for:'..:n alv~j:u!o!' 

E'l:da e sem deba.•.e a.pprovada a tl.cla da pelo St•. ~enador, e tal vez que a pat·te. ma_i:; 
sessão a.nteceo.ente. dolorosa e insultante pa.ra. a Ca.ma:-a este;a 
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contida. na. referencia. directa. á Mesa e ao 
s11bsidio. 

Vu SR. DEI'UTADO- Que S. Ex. ta.mbem 
rcceoo. 

O Sa. Tuol!Az DELFJ:'\"<> - O trecho do dis

O SP.. Tuo~rAz D.Etflt"(O-A Mesa. por mim 
responde ás accusações do Sr. senador pelo 
Pj:.:.uhy dando formal e c:~tegorico desmen
tido a::; suas alfirrnações. ( ;lpoiados; mui/o 
bem, muito bem.) 

C•lrso do St·. senador a que alludo é 0 se- os~-. •~rs.lu.vr Riot~~-Horn contra
g'Jint:~. que leio na. sua. integra.Edade no feito C!ltt•o ueste debate. mas compre!Jende a 
Jorna& do C•>llmlet·c:o. Cam:~.ra. quetendo uut'l\ntelongos mezes des-

" ,Jti. nii.o b:t.sto.m-lhu (ú. Ct\mara) os or\.a· empanlw.dú a. tarefa honros;~., lllt~s diiiicil e 
l!·,entus comctus, aliniHI.Va.dos á ultim;~ hora. espinhosa de presidir a.os seus tt-abo.lhos .. . c seguidos (]a d .. se1•ção dos deputados. se· 
«uros da continua,~o do sub5idio pela líbe- O Sn. BEr.ISAIUO DE Sou~.\-Ttn•efu. tlo que 
~alidadedo I• secretario, para forçar o Se- V. Ex. so desempenhou bonros&mente. 
nado a engulir todas as enormidades da (:lpoiaclo.o:). 
outra Camara. ou deixar o governo sem leis o Stt. AttTUUP. Rws ... nfio me é licito fi-
de meios.» car silencioso ante a questão que nC!Ste mo-E' uma. affronta. em regra; os de;putad?s mento se agita. 
sfio accusados de _f&.ltarem aos deveres ma1s Sr pr~idente. só muito liJ.:eiramen te li o 
vulgar~s. de delicadeza. pessoal, recebendo discur-so boje publicado nu lJial"in •b· Coa
os sulmdtos_ sem _exercerem co_~o devem as [p·e$so, que no Senado proferiu o illastre Se· 
suas funcçoes e ISto de cumplic~dade com a nado1• pelo Piauhy, o Sr. COelho Rod•·igue;;; 
M~. . . . venho. portanto. cumprir o dever de just1-

Nao dtscutare1 a conducta do ~n_ad?, da ficar 0 precedimento da. Mesa e da Camara. 
Mesa. des..-..'l. C..'l.S..'l. do _Congresso ; nao 1re1 e~-- deante dessa accusaçã.o desbr;).kraUa. c ano
amin::.r o comparecamento dos senadores as mala 
sessões, pois, reconheço que a illustre corpo- · · · 
ra~.ão nad~ tem com as manilestações apaixo- O SR. BELtsA.nto o~-; SOUZA- Infundada, 
nados de um dos seus membros. sobretudo. 

Na Ql.ma.ra a Mesa. se tem mantido na li- o SR. ARTnut: Rros .. e Jlt'Ovar que aquolle 
nho.strict•~ •los precedentes, das tradicções illustre senador nenhuma raz;'lo te\·e nos 
que encontrou. <\podos e .::en~m·a'i quE>. diri~:iu a esr.a C;•mara. 

Os deput.ados que estão a.usente5 com caus'l sr. presiuente, S. Ex. accusou a Cum;~rt~ 
participada. são inclui dos nas foll:las do su:..- de a.tropelladamanto :~.linhu.va.r Ot'\!U.m·mtos 0 

sidio. envia.l·o~ ;i. u !ti mo. h O! a ao Senado, de modo 
U~r Sn. DEPUTADO- Não precisa dar estas a exigi_r o._qu_ell:~. illustr~ Assemb~éa. appro-

e:tplicM,:ões. va.l·?S m lu~t:ne . . ~na detxar o go re1110 sem 
- . a Jel(iO me10s. (1,·ocma-sc a7tartes .) 

O Sn. Tuo~.u Dsr.Fr~o-Nao e por falta s Ex. referiu-se, lle certo, ao que a.con-
do_ comparectmen~o de deputado~ que tem teceu na sessão do a.nno proximo passado, 
deaxado de cammilar com raptd~z os as- mas como argumento de reforço, justiOca
sumptos •. e para. quem quer que SeJa se co~- ti va das suas censuras, em relaçü.o ás ses
venC(•T d1sto basta: ler as notas da sec!eta.rta sões deste anno, s. Ex. citou como exemplo 
pel~ quaes se -ve que a concurrenc1a ~m duas reformas imp:>rta.utes. a reforma dos 
var1ado neste mez corre_!lte e n_os mezes cursos jut•idicos e a reforma do corpo diplo
pro~imos entre 130 e 1.,0 deputados às matico e consular. s. Ex. citou estes 
sessoes. dou~ projectos de lei elaborados p~la Camara. 

O sn.. VERGNE DE ABREU- Sessões houve e por ella enviados :~.o Sena:lo, como uma 
de !70 deputados. prova ju~ti~cativa. do atropello c~m que esta. 

O Sa. Vrcronxl'\o MoNT&JRo- E' preciso um Ca~a.ra. o.e~bcra.sobreass_ump~s 1mpo~an~! 
'pouco de condescendencia para com esse se- e!lvtand<>-j>S ao Senado a. U~t1ma. ho.' • éa 
nador que por lamenta.vet descuido se deixou forma a nao da_r _a esta dist~n7ta .tssembl 
contaminar pelo cirus rabico. tempopa.ra cnt!cal-os, corrJgll-os e emen-

dai-os. 
. O SR.. TaoMAZ DELFINo-,.-Como me recorda Sr. presidente, a prova de inanidade d:1s 
\ o illustre collega. sessões houve que compa- accusações levantadas pelo illustre senador 
'receram 170 deputados. no Piaubv est<i. justamente nos dou;; a.rgu
\ Em ma teria de subsidio a. Mesa. não ft!z ne- mentes que s. E~. apresentou como ue taes 
nbum:~. ionovaç.ão, seguiu as normas ha- censuras. 
bie-ua.cs. A reform:t d•)S cur5os juridicos foi l:~.rga~ 

O 'sa. Jo~t: CAP.LOs-Desde o tempo 1b mo- mente deb:l.tida nest.1. ~amar~ c e!lvi;: !a ::.o 
urcli-ia. Senado, e5te em duas dascussoes a.pet:::s re-

., 

.. 
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eebe\\, si não me e infict a. memori~. tres 
emendas que (!.final rejeitou. approvaodo o 
projecto tal qual o havia elaborado a ca.
ma.ra. dos Deputados. (M\I,Ios opo'mlos.} . 

Ora, Sr. presidente, si um projecto sotrro 
discussão regimental. e si a e-ste mesmo 
projecto foram otrerecidas emendas que o 
senado em sua sahedoria. rejeitou, accei
ta.ndo-o tal como a camara o :~pprovou. o 
honra.,o senador. não podia logicamente to
mal-o como a.rgumento contra. a. Ca.ma.ra.. 
porque o facto só prova clara. e evidente. 
em fa.vor da Camara. (A1;oiaclos gc1·aes. 1lluit1.1 
bem.) 

O SR.. NILO PEÇANHA- O Sr. Gonçalves 
Chaves declarou que não mandava emendr, 
a.o projecto porque a. organisação da. Camara 
era. completa. 

O SR. ARTHtm Rios- Em relação á re
forma. do corpo diplomatico e consular a 
discussão no :::enado foi a.mpla. e si ella. não 
foi logo approva.da, tal como tinha. sid<) 
elaborada pela. cama.ra. (V. Ex. e a Cama r:~. 
me hã.o de permittir que m:~.nireste com 
franqueu o meu pensamento) foi porqur. 
naturalmente não eram as disposir;ões da
quella. reforma. que faz.iam va.cill:l.r o voto do 
Sena1o. era talvez. algum pensamento cc
culto em relação quer ã. Cama1·a. quer au 
nobre Ministro do Ex•.erior. (Ap<~iado~.} 

Sr. president.e. não se me accusc ele le
viano ao proferir semell.tante conceito por
que a.s ditlicoldades que existiam em relaçü.o 
a esta reforma. desappareceram totalmente 
de modo a. ella ser a.pprovada logo que o i l
lustre Ministro do Exterior fez duas visi~.c; 
ao Senado. (Apoiados.) 

As ~isposições daq!l~lle projecto de lei 
eram tão claras e explicitas que não precisll· 
va.m das explicações do ministro. 

Bàsta.va.m para eluci•lal-a, e como com
mentarios o relatorio que o illustre ministro 
apresentou, e a lumtnosa discuSsão havida. 
neste recinto sobre tal rnateria. (~fuitos 
apoiados; muito bem.) 

Sr. p1-esidente, V. Ex. e a. Cama r a. sabem 
que a demora dos orçamentos · nesta camara 
não e culpa. nossa. (A poiados.) 

A Camara se lembra que na. sessão do anuo 
p~o. o governo só enviou as propostas, 
base mdispensavel à confecção dos trabalhos 
da Cama.ra, quasi no fim da. ~essão, e jâ. em 
prorogação, e a Camara. cumpriu o seu dever 
proc~ndo dotar o paiZ da lei de meios com 
a mator promptidão que e;.-a. possivel. 

A Cama.:a desempenhou-se da sua ta.reof;\. 
Faz.er disso motivo ne accusação à. Gamara 

rios Deputados é commetter uma. injustiça 
tlagrante. que de modo algum p.Xle ser to
lerada.. (Apoiado$.) 

Em l'elaçáo a. estG a.nno aqui estão as datas 
a. t<ll respeito que mand•li extrallir da. se
crer.aria. e por ella.s a Cama.ra. e o paiz verão 
a injustiç:a. d3.S accusações do illustre senador 
pelo Pia.uhy. • 

0 SR. TOLENTI!'\0 DE CARVALHO-O culpado 
c o governo. tTrocam-se al'a,·te.< .) 

O SR. Aamun. Rtos-Peço a.ttenção dos 
nou~es deputados. 

A proposta do Orço.mento do Ministeri.o 
do Interior e Justiça toi di5t1·ibuioio. á Ca.mara 
em 17 ·•le junho. 3.5 t1os Ministerios da 
:Ma1·ioha e Exterior em 25 de jnlbo, as dos 
Ministerios ela Fazenda e da. Viação em 27 
deste mez., as~im como a. proposta. da receit:l. 
em 15. 

A Commi~são de Orçamento apresentou o 
projecto da. despez.a. do Mioieterio da Marinha. 
em 19 de julho, isto é, seis dias antes da dis
tribui~.ão das ta.bellas ã. Camara, porque 
obteve da Imprensa Nacional os primeiros 
exemplares que foram impressos. 

Este t•rocedimento da commissiio só mostra. 
o de<'ejo de n!leo.ntar os tt-abalhos. corre
sp:,odendo assim ao pen::~:>.mento da. Ca.mara. 
(.1poiaclo$.) 

Bste projecto dt' lei foi t:nvia.do ao Senado 
~m G de ~tembro. 

o Ol'<;amento c!.o Woisterio do Exterior foi 
a.1wesent.."\do Pm 2:! de julho e enviado ao Se· 
na. to em :25 de ~etembro, e não consta. que já 
fossa lã tli<cutido. 

O Ot•çamento da ~finisterio da Guerra foi 
a.q ., i apresentado e-m 20 de j ulbo sendo remet
tido ao Senado em 27 de agosto. 

O Ort:amento <~a Fazenda foi apresentado 
em l de Rgosto sendo 1·emettido ao Senado 
em 5 de outubro, e não consta que já tenhu. 
sido alli iniciada n r espectiva. discussão. 

Os outros orçamentos estão em andamento 
nesta Camara e a sua discussão estó. adean
tada. 

Ora, Sr. pres\-leote. do que fica dito não se 
póde concluir lo~icamente que essa Ca.mara 
tenha não só descurado de sua principal 
missão- a lei dos meios. como ta.mllem pro
teUado as discussões de modo a não permittir 
o Sen:u1o collaborar na confecção dessa lei. 
(Apoiados; tltu ito bem.) 

A Cama.ra tem-se occupado de outros as
sumptos de maior re1eva.ocia e urgencia. 
(.4110iados .) 

Lembrarei entre outros a. reforma •las re
-part ições de fa.z.enaa -pedide. iost:mtemente 
pelo respectivo ministro em seu Nla.torio. 

Esse projccto de lei fo: P-nviado óa C'.-:lmn:-.2. 
~ Senado em 26 de ~osto. isto ê, ba ~~t\ta 
d1as e a.inda não foi resolvido. · 

o. SR. NILO PEÇAJ\"HA.-Para ,le.gtliarem o 
proJecto da Escola ?.lili tar levaram 24 h;ora.s 1 
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O Sn.. ARTIIUR Rios-Creio, Sr. presidente, 
que em relação ao andamento dos trabolhos 
<la Catna1-a, cuja responsabilidade me pertence 
exc\u,ivamente nos quatro primeiros mezes 
desta sessão, tenho restabelecido a verrlade 
dos factos injusta e malevolamente aprecia.dos 
pelo illustre senador do Piauhy. 

VozES-Perfeitamente. 

0 Sa. ARTHUR. RIOS-Agora, Sr. presidente, 
V. EX. ha de permittir que antes de sentar
me eu saliente a norma de proceder que 
sempre segui quando occupei a cadeira que 
V .. Ex. tão dignamente occupa. 

O Sn.. VICTORJJSO ~[O:O."TEIRo· - Occupou 
sempre com muito patriotismo. (.átJOiatlos 
geraes.) 

O Sn.. An.THOn. Rros- Nessa.cad.eira, Sr. pre
sidente, procurei sc:>mpre m:~nte•· nas discus
soes travadas neste recinto o maior respeito 
e considera~ão para. com o Senado. 

O Sn.. Jose' BEVIL.\QUA- Até com excesso de 
zelo. 

O Sn.. AnTnun. R1os-A dignidade do Se
nado ou a desta Camara. devem merecer 
igual respeito da parte dos oradores de ambas 
as Camaras; ella não póde sr:r sep><l':l.da.. 

O Sr .• J"oão Lo~s-Sr. presidente, 
os meus collegas da commlssão de Orçamento 
julgal~am-se· no dever ,de protes:a.r contra 
expressões que em relação a. essa commissão, 
que tenho a. honra. de presidir. foram pro
feridas por um membro do Senado. 

Não é que a.commissão faça grande cabedal 
do conceito que possa merecer de S. Ex., 
individualmente, mas, muito ciosa do conceito 
que deseja. merecer da Ca.mara, que a elegeu 
não 1>õde d !ixar passar sem protesto o que se 
diz do discurso que vem hoje publicado no 
Diario do Congresso e que provocou este 
lamentt\vel incidente. 

E' contra. a. minha índole levantar ou re
sponder a accusacões, em discursos dirigidos 
á. outra casa. do Parlamento, e nem com
prehenrlo_taes processos no modo de agir do 
Corpo Legislativo. (Apoiados.) Sem conhecer 
muito as praxes do Seoa.do, creio que a Ca· 
ma.ra. a esta hora deve estar inteiramente 
satisfeitA, quanto c.o occorrido de hontem, 
porque. si 1osse da camara. a aggressão· ao 
Senado Feileral, V.Ex. certamente teria pro
cedido, como procedeu o honrado J• vice
presidente,quando uma vez foi aqui accusado, 
não como presidente do Senado, mas como 
representante r lo Poder Executivo, o Sr. vice· 
presidente da Republica.. 

Não insistirei, portanto, no protesto lcvan-
0 Stt. Jt>SE' MARIANo-Nôs não somos ami- t.1.do pelo bonr:vlo 1• sccreun·io. onergicn.

gos do presidente do Senado. (Trocam-se 111ui- mente secundado pelo digno 1• vice-pt•esidente, 
tos apm·tcs . ) e limitar-me-hei o. lev:1.ntnr a. lncrepação 

O Sn.. PRESIDENTE - Attenção! Quom tem feita. á Com missão de Or~-<~omento. e que con· 
a pt~l:l.Vra é o Sr. Arthur Rios. siste na pbt-ase pic:l.resca, perdôe-me a ex

pressão, com que o illustre senador pe!o 

O Sn.. Go:>~çALYES MAtA di~ um aparte. 

O Stt. ARTHUR Rios-Nas palavras que Piau11y chama os orçamt-ntos c cometas, ali
acabo de pronunciar não tenho em mente nbavados á ultima hora ». 
levantar censuras a quem quer que seja, o noSEo coltega o sr. Arthur Rios, acaba 
quero somente relembrar essa norma. de pro- de rlemonstrar que o .. ponto de partida. dos 
ceder paro evitar que amanhã o illustre se- trabalhos de confecção dos orçamentos, póde 
nador do Pia.uby ou outro animado dos mes- marcar-se do dia 26 de julho, isto e, tres 
1nos sentimentos não venha increpar-me do mezes decorridos da sessão legislativa. 
esque~imento desse dever para justificar os Da.hi para cá., a. commi&"ão tem trabalhado 
excessos de linguagem de que uzou. (Apoi- sem interrupção e teem sido apreseotnaos os 
ados.) projectos de orçamento pa.ra. \896. 

Fo.zendo esta. declaração. não me arrependo V. Ex. sabe. Sr. presidente, de que ma
de t-3r assim procedillo sempre e nã.o mudarei neira foram elaborados e presentes á Gamara. 
de nt•rte apezar das demasias do nobre sena.- Tres delles, por sua natureza. mais impor-
dor. (.Apoiados; muito bem .. ) tantes. o ela viaçã.o, o da fazenda e o da 

.• . •. rereita.. são t1•11 b.~ lhos de longo folego. prece--
' Nao ~~~ arrep~ndo, Sr·. presidente, e a.sstm didos de pareceres importantissimos, que, 

J!l'OCedelet sempte que occupar o posto hon-. Deus queira., 0 honrado senador pelo Piauby 
Nso e:n q 11e ~e acha V. Ex·: porque :nte~~o po3Sa bem e efficazmente criticar (apoiados), 
~u~ ~ m~1nbtos dos ramo" do Pode. Le.,IS- conscienciosamente. (AllOiados.} 

, l.<tr.' o de.~:~n dar o exemplo de mutuo re- Estes e da despeza dei Minuterio da Justiça 
$j)\!t~~. rar:l qu e possam merecei-o da Na~.ã.o. pen•'em ai orla de votaçãÔ da camara. 
: .-t,.'flwdo.( !í<'ra~s . ) o,; tres orçamentO>! ~·otados aqui e que já 

Tenho concluído. (.lluito bem; muito benl. foram ao Senado. são do exterior, da guerra 
O o···•«or: é (<·licito.clo por muito., S1·.<. depu- e da. marinha. Não conheço bem o valor da 
tadm. ) . critica. feita ao do exterior. 
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Quanto ao da. guerra.,apeza.r de alinhavado vemos pôr nas nossas palavras e nos nossos 
pela Camara, soll'reu insignificantes ernendas; actos o maior cuidado. a maior prudencia, 
uma diminuae.ão de vencimentos aos membros pa.1·a. quu a. opinião publica menos orientada 
do SupNmo TribunaL foi a::mais importante. não julgue maL das instituições pelos actos 

Ao da marinha, a critica feita :i. nossa. pro- menos prudentes dos representantes da 
posta. deu logar a emendas deste valor : mu- Na.çã.o, em uma e outra Casa do Congresso. 
dança de nome de mestre de offici>ta. de C(),·te o SR. BELISA.R.lO DE souzA.-Est.'i se repro
para mestre alfaiate, e a denominação de- duzindo contra a instituiçií.o republicana. a 
crearlo-em vez de tai{ei1·o no serviço a bordo. mesma eampa.nho. tlc dcscredito que se tinha. 
( Atlartes .) 

E nã.o foi certamenf.G por falta de tempo feito contra o imperio. e ás vezes pelos mes-
que ficaram esses projectos privados r!a sábia mos escriptores e oradores. . 
critica e valiosa emenda da outra Camara. O SR. FRA.:\Cisco GLICEllto-Si. a nossa pru· 
(Apoiados.) deueia não vencer o nosso melindre, o que 

Sr. presidente, a. commissii.o, certa de que acontecerá é que offereceremosao pa.iz o espe
a Camara tez aos seus esforços. a boa vontade ctaculo trisbssimo ue uma lucta travada 
com que ella se desempenha de seus: deveres, entre uma o outra r.asa do Congresso. · 
inteira justiça, prescinde de estender-sa em No tempo rio lmperio fez-se a campanha da 
maiores coosi-lerações no seu protesto contra temporariedade elo Senarlo exactamente por 
o modo por que ar~ZUiU·a o senador que pro- este processo; nã.o façamos nos a campanha 
duziu este desagradabili;;simo incidente entre da inutilidade por este mesmo processo. 
as duas CôS3S do Congresso Nacional. (Muito O Senado compõe, como a Ca.mara dos 
bem; muito óetrl.) Deputados. o Cong1-esso Nacional, segundo a 

estructur:~. constitucional. 
O S r . F r anci sco Glicerio-Sr.l q Senado. se.,~nd? a opi,nião vencedora ~a 

presidente, lamento que acamara fosse obri· leg1~latura con:st1tumte. e _uma corporaçao 
gada a interromper a marcha. ordinaria dos ponu~rarJo.ra .. uma. cor.poraça~ conservadora., 
seus negocios. para attender ao discur>o nro- de CUJO crrter10: de CUJOS sentimE'ntos conser
ferido por um membro da outra Casa do Con- vador~ e or~en·os. depende o tempenmento 
gtesso. cujos ~onceitos foram menos Jisongei- d'l.S d~hb~l'<tço~ do Congresso. . . 
ros :i. dignidade t1esta corporação. A mstttUiçao rlo Senado, que constitnc~o-

Compareço ;,\ tribuna, ni:i{) por interesse na.Jme~te collabora. C?m o Poder Execut!vo 
pessoa!, pois que oã.o me consta ter sido atta· em .ma1s de um ac~o 1mport:~.nte para a V!c'!~ 
cado por aquelle sonador nactona.l da Repubhca, o Senado. tal Qual fo1 

, . " ~ · · · , instituído pela Constituição. nií.o póde ser 
O S1.. CAssiy-:o DO NAscJ~IENTo - E por· responSJ.v<'l pelas demasias de um de seus 

que V. Ex. nao leu, m:JS fot attacado. membl'os. 
O Sn.. Fn.A;o.;cJsco.GLICP.Rio-. . . o que me Com o mais elevado sentimento àc amor c 

trax á. tt·ibuna é perlir à Cil.n.:~ra qu~ recon- J'espeito ás instituições. precisamos ser antes 
tinue nos seus trabalhos. võsto como <.'Sta. de tudo refiectidos. por.derados de t:\1 fórma, 
Casa do Con~resso não t~rn· na." suas attri· que o excesso do nosso amor á Republica. 
buiçües, nem n:1.s .r ttribui~ües de seu Regi· compense de alguma. forma os excessos em 
mento, nenhuma disposiç;1o que lite permitt<'l., sentido opposto. quer estes excessos p:wtatn 
reg~lal'men~, tomaP uma delibera~ão no de um mem lJro rla alt:l. corporação •lo Senado. 
sentld?.de vmgar nobremente a injuria que quer pa1'tam daqnelles que nenhum interes:.:e 
lhe fo1 n·rogada. teem em acreditar e consolidar as institui-

A defeza da digui•lade elo Se.1ado nesta Ca- çües. 
maro está.con.fia<!a. a. v .. Ex., Sl'. pl·esidcnte; Nest.1.s condições, peço a Cama.ra dos Sr;;. 
<\ dcfllsa aa ~:gnJdadc oa Cama<-a. está con- Deputados que me acompanhe ne.ste intento 
fiac:h ao Presidente do Senado. de voltarmos aos trabalhos ordin~rios (otJOia-

Se ~ decóro da Cama.ra. não foi tratado com dos}, e tlarmos como encerrado o incidente, 
o tlendo respeito, a responsabilidade não tanto. mais quanto, estou convencido de que 
:pMe ser atirada a nenbnm dos nobres sena· o presidente do Senado bontem, com certeza. 
dores individualmente. pois que, qualquer ergueu·se ene1•gico para. a defesa do decõro 
do~ ~embro~ d_aquella. Casa do Congl'eso est~ da camara dos Deputados. 
SUJeito a p:uxoe.~. como qualqoe!· dos mem
bros da. Cam.ara t!os Deputados. 

Portanto. p:~.rece·me que a Camara deve 
voll.a.t', com a sel'enidade do costume. :~.as 
seus trabalhos. 

Demais. nôs os l'espon;aveis pelo regimen 
repubEc~mo, que ~e está con~olldando, ue· 

O Sr. ~tedeiro~ e A l b u que1·
que toma a palavrs. para. uma. breve expli
cação pessoal motivada. pela allusão do Sr. 
João Lopes. 

S. Ex. mostrou aliás com toda aproprie
dade que o Cll'ador. quando ha tempos fez 
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a11ui gmves a.ccusaçües ao presidente uo Se
nado. attacou, não o Senado, nem siquer um 
meml>ro do Poder ~isla.tivo: accusou o 
Vice-Presidente da Republica, eomo pa.:-te do 
Poder Executivo, que como t ;ll, cxorbil.:l.r a 
•le suas funcçües. 

Si, na outra Ct\sa do Congresso, se tivesse 
:~.ggr<•dido o }Jresidente da Cama.ra, a situação 
jà. seria muito diversa. 

O presidente <la Cama.J.-a é um depurado, é 
o chefe cln. sua. commissão de mais alta. con
fia.nç.a : attacal-o. no exercicio de suas !un
~.ões, importa ~ttaca.r a Camara que o m:1ntém 
nesse posto. 

Quando. porém, o Vice·Preshlente rla Re
publica tivesse chegado a desmerecer intei· 
ramente u. confiança. da Assemblé:~. que pre· 
side, continuar ia da. mesma fôrma a. pre.~i
dil- a pM força ele disposição constituciOD(\1. 
(Muüo bem). 

O orador não accuson o Sr. Vice-Presidente 
tla Republica. si nã.o de crimes-previstos em lei 
-nos arts. s• e 9" da lei de 30 de ja·oeiro de 
IS92. A qualquer tempo, ser-llle-ha.licito reno. 
var ess•t a.ccusação, tentando o processo desse 
funeciona.rio culpado pelas rórmas da lei. 

Quando. porém. todas a.~ convenienci:ts ti
vessem sido •!squecidas pelo orarlor pat•a com 
um individuo qualquer- Senador ou mem
bro dl) Executivo- em primeiro lo~ar, tl c.-u:o 
acturtl s-eria di verso : uma accus:~.;:io culle
etiva a todn um ramo do Poder Le;!i!'õ):\livo 
feit:~ no recinto elo outro ramo, ~em protnsto 
rio respectivo presltlonte;- em se:;undo lol!':tr, 
to.;!os se recordam quem: pal:wru.s rlo or:ulor. 
embor:t elle continut: a rcput.'\l·IL<: perfeit.'\
mente correcta.~ 1·. :;tlltretudo. jnsbts, 1"7'n
i1Mio.~) foram ccnsur:ulns prl:\ Mcsn. •la Ca.ma.
l':I.ClUC annunciou a intc.nt;ii.o de <'.orl:~.l·:tS. 

Si o or:~dor se. tP.m nb;;tido :lté hojo tle 1'1)
vét· P. ftl.1.et• puhlicar 11 sr•u rli::cnrso. não é 
po1·que estr?.ia :wrepenrlido rln quo disse. 

E' no <'.OIItl':orio,- o i~t.o pii11 a salvo a cor
reC('.rio at.ú t•xccssiv:~. tl:L ?.tr·sn. d:~ Cam~l'a
porqnc nlio se rc,-i~n:~ a ''•·t' climin:ui;LS ac
eusar;Ve.s r.lt: cuj:t justiça continlia conven
oiolo. (,1poiw/o:; . Muicu b~111 , .,,.,;,r>bc .. •) . 

s;,,., ;::ucco~iv:tment.e sem debate a.ppro
'"ada>: :\.SSeguintes Rcr\ac~s fin:l.Cs ns. 176 C. 
rle 1$!''), p:~.ra. ser envind:~ á ~ancç.:io. l!S A. 
tle 1895. 140 B, de 1895,231 A, de 18U3,para. 

· serP.m enY!!tdo no Senado. 
E' pc:;tC\ a ,·otfls e :1.pprovado <'~m d iscu$SliO 

unica e cJ:\·iaLio :·~ CJrnmissão de Redru:çJ.o o 
sç;;uint~ : 

l'ROJI::("]"" -: . 288 A, DE 1893 

O Congreso !'\::·. ;. ll resolve : 
Art. 1. ~ Fica. ,. · tida repnrtid~<mente. ti. 

viuv:1. e filhns d•· ·: · . ·ido marechal Visconde 

de Pelotas. a ~ens1io que o illustre cidadão 
percebia. em vida.. como recompensa. aos 
grandes serviços prestados á Pa.tria. 

Para.graplto unico. A reversão conta.r-se-ha. 
da data. do lil.lleeimento elo dito ma.recba.l. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' pOllto a. votos e approvatto o seguinte: 

Requer:mcr~to 

Requeiro que. por intermedio da Mesa., o 
governo infor me o seguinte : 

1". durante quanto tempo exerceu o Sr. 
barão do La!lario o cargo de chefe da embai
xa~a. br nzileira. junto ao governo da China ; 

2•, discriminadamente, todas as quanti:1s 
que, em uossa moeda. recebeu o mesmo barão 
como chefe daqnella. embaixada ; 

:to, quaes os resultados obtidos pela referida 
e mbaixada, relativos á eolonis.'lção chineza ; 

4", si o Sr. barão do · Lad1:1rio apresentou 
relatorio ou ti"J.balbo pelo qU<•l se pos$a ve
rificar (l modo porque se houve no desem
penho de seu cargo. 

Sal:~. •las sessões, 24 de outubro de 1895.
Torqv.u.to Morcim. 

PRIMEIRA P.\RTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunoiada .;. continUttçã.o ela 2·' dis
cuSS<io do projecto u. 226. de ISU5, :~.utorisando 
o Po•1ct· E.~:ecutivo a intervir no Esta.rio Ser
l{ipe p:l.l'a asse:..'Ut'ar o e::cercicio rlo Poder 
LE>gish tivo :i. a~mblc:~ legislativa, instn.llada 
rm i de setembt•o de 1894. 

O Sa·. P;n•lino de Souza .Tu
uior-Lembrn ú Cam:~.ra. que na sessão de 
honl.em to•·nara l!em patente a importancia. 
tlo del'l:\te, histor iál':l. rapidamente. mas com 
verd!Hlc 0:' aconU>cimentos pollticos que. lla 
Jlli\is de annn. ~o desenru!nm no Estado de 
SeJ•;.dp~ · 

Recor ria a not<JI'icda.~le desses :\contecimen
tos peh1s segu intes facto:>: 

A Cama.1-a por $eU presidente recusara-se 
n. l'econhecer a legitimidad~ do Sr. Valladão; 
igttal p:·ocedimento teve o Poder Executivo, 
por intormedio do :::r. Cassiano do Nascimento 
ent.ão Mini:.;tro do Interior. pa.ra ct~Jo teste
munho ~·pp~!la, que em nome do ma.recba.l 
Flor iano Peixoto, a.:::-:;evel'"<lra ao Sr. José Ca.
l:l.sans que collocaria a for ça. federal às suas 
ordens para repol-o no cargo de governador, 
q1u~ndo deposto. 

Depois de llis~riar os acontecimentos. lem
bra a questão de doutrina que desenvolveu, 
relativamPnte ao art. 6• da. Constituição, fa.-
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zendo sentir á Cama:ra. a discussão bavída a 
r espeito no seio da Commissã.o Mixta, ~~ndo 
ponto de maior controversía. a interpretação 
d:l.da á. expressão go1Je1·no federal . 

tanto, a prorogaçã.o, f~.am-n'o O$ interessa
dos. 

Pede ao Sr. presidente que lhe mantenha 
a palavra "{)a:ra. a. sessão ~guinte, na fórma 
dos precedentes estabelecidos. Entendem alguns que es5a expreseã.o 

abrange os trf'.S poderes: Judicio.río. Legisla
tivo e Exe~utivo; outros porém. e ées, e o seu O Sr. P re~õ<idcnt.e-Fica. a discas
modo de ver, que essa. expressão no art. 6' são adiada pela hora. 
significa. os poderes oriundos diracta.mente da 
vontade popular, o Legislativo e o Executivo. O Sr. Paula Ran.os (pela ordem) 

gssa opinião é amparada por publicbta de . -Sr. presidente, V. Ex. sabe que trata-se 
nota como Bryce, Story, \Vull~er e outros e de mataria. urgente, e eu peço, pr.rtanto, que 
ainda Q nosso legislador constitucional, para. conaulte ã. Camara si concede prorogaçã.o da 
provai-o, lê os arts. 8•', 24. o n. 30 do hora da 1' p;;.rte da. ordem do dh com prejuízo 
art. 34, o n. 4 do art 48, o art. 54, o art. ü6 da 2• parte, para continuar-se a. discutir a 
e outros das disposições transitarias. ma.teria de que :;e trata. 

Afasta , portanto, a accepção que se quer 
dar á. expressão· governo fertera.l. O S•·. Paulino de Souza Ju-

AConstituiçã.o a.utorisandoa. intervenção nior (pela ordem)- Sr. presidente, eu 
nos Estados ao governo federal, refere-se aos ainda. estava na. tribuna pedindo a V. Ex. 
dous poderes electivos por varias razões: que me concedesse a palavra para amanhã, 

1•, por ser essa a · accepção mais geral e quando o nobre deputado pediu a palavra. 
commum ; pela ot'llem. 

2°, porque ao orador pa.receque a. interven· 
ção do Poder J udicia rio e de outro caracter; 
elle julga em e.~peaie.quanto,a casos occurren
tes de restabelecimento de garantias e direi· 
tos individuaes e a do art. 6" é essencial e 
exclusivamente política.. 

A intervenç~o judicia.ria é provocada por 
meio dtl uma a.cçao; a do art. 6·• no maior 
numero de casos não é provocada.; em ~e
gundo logar aquella é lenta, protege o cida
dão em casos occurrentes e a do al't. 6•' deve 
ser prornpta; terceiro, a intervençio do Po•ler 
Judiario é restricta, restabelece a ordem 
judiciaria., mas não ordem politica, final
mente a intervenção do art. 6° é armada, 
milital"i mam1 e a dO judicil\rio e pa.ciftC!L. 

.O art. 35 da Constituiç.ii.o e ainda argu
mento que invoca par:\ firmat· e!'so. opinião. 

O at·t. v" nã•) distingue entro o.> poderes, 
mai~ repugM. "'intervençli.o judicio.ri;~. pa1·a. 
repellir invasito estrangeira, repugna :~in• la. 
a sua. intervenção para. assegm·a.r a. eflecti
dade das leis e sentenças federaes e ainda. 
para manter a. fót•rna republicana federativa. 

Eis porque o afasta da I iça da competen
cia. 

A jurisprudencia. america.ns. ampara. por 
certo a opinião do orador, dizem-n'o clara
mente Bryce em sua obra sobre a Republica:. 
America.na, Von Holtz commentando árestos 
dos Tribunaes superiores daquella. Republica:. 
e Yarios outros autores ci1ados no discurso 
proferido pelo Sr. João Barba.lho no Senado 
Federal. 

Advertido pelo Sr. presidente de que es
tava tlnda a hora destinada a essa discussão. 
diz o Qrador que não é elle quem reputa ur
gente a rnateria, abstem-so de requerer por-

O Sr. Prel"idente-Peço ao nobre 
deputado por Santa Catharina. que mande o 
seu requerimento por escripto. . 

Vem a Mesa e lido. anoiado e sem debate 
approvado o seguinte -

Rc!t-terimento 

Requeiro prorogaçã.o ~~;l l1ora destinada. á. 
I" parte da ordem do dia. com pt•('j utzo da 
hot·a destinada a. 2• parte, até as 4 hora.s, 
pa.1·a continuar a. 2i' discussii.o do pr<~ecto 
n. 2:?6,do 1895, ou autes, si antes ello. con
chlil·-se, 

Sala dns scs.iiícs, 2;, •lc outubro de ISWi.
Paula }(.:.mo•·, 

E' lido, a.poi:\d(1 n pl)stl) Cl)njunctameutfl em 
discussão o se~uinte 

Requeremos que o projeato volte com os 
tres substitutivos a.pre~enta.•los á. commissão 
Mixta. para. dar sobre elles parecer. · 

Sala. das sessões, 25 de outut.ro r! e !895.
Lamounier Godofred.;. - Joúo Lt<i::.-Carvalho 
Mourão.-Olegar io Maciel . 

O Sr. Paulino de Souza .Ju-· 
ll.ior• (continuando) primeiramente declara. 
com a autoridade da palavra tlo lcader da Ca
mara, palavra proferida o anno p:•ssado. quE' 
este assumpr.o é de extl'8.0l'uinaria impor;.. 
tancia. e, sobretudo nest<\ ~sessão. subiu de 
po~to essa importancia, es;e valor. 
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T~ndo_ estabelecido a competencia tlo Poder O Sr. Paula ·aat:n.o!!l (pela ordem) 
Legtslatlvo, perante a nossa. Constituição, -Sr. presidente, me parece que a Camara 
para intervir nos Estados a nm ,,e restabel~>cer já está. bem orientada. pa.ra. dar seu voto 
a ordem política abalada, o orador demonstra sobre este 1•rojecto (apoiados e mio apoiados), 
como as Constituições da Suiss:l, dos Estados já. ouviu bt·ilba.ntes oradores, e acab:~. de ou
Unidos, da Argentina, similares com a no!'sa. vir oimpor~ntissimodiscursodonobredepu
que ~ competencia é inberente a insti- tado pelo Rio de Janeiro. 
tuição jurídica elo D0$0 system:~. repu- Ha na ordem d~ dia projectos de orçamen-
plicano. tos, e os nossos tr;~ba.lbo5 viio muito atraza-
-A Constituição Americana é mais clara dos. Peço, t><>rtanto, a. v. Ex. que consulte 

a.10da do que a. nossa neste ponto, bem como :'1. Cama.r3. st concede o encerr3.mento da. dis-
a da Suissa.. . _ _ . cussilo. (Apoiados.e não apoiados.) 
. A da. .Argentma nuo é tiio clara, mns a l Pr<,..:edendo-se a vot3.ção do requerimento 
1Dterpretaçãodada.por ~eus melhores homens do Sr. P3.ula. Ramos reconhece-se que não 
políticos t.lá ao Legislativo es:;e direito con- ha numero. ' 
sagrado naquellas. 

Além t.la lettra da Constituição e da. inter- o Sr. Presid e nte - Vou mandar 
pretação dos homens e mais do que isto a proceder ;1 chamada. 
pratica, tem vindo rea.lisa.r este principio de Procedendo-se á. clla'.Ilada verifica·S" te-
direito publico. " 

A historia nos mostra intervenção na rem-se ausentado os Srs. Matta Bacella.r, 
Suissa, nos Estados do sul da graorle Repu- Bricio Filho, Hollanda de Lim:~., Eduardo de 
b!ica Americano, nas províncias de ~-tendonça Berrêdo, Nogueira Parana~ruá, At•thur de 
e do Salto e outrM na. Republica Argentina.. Vasconcellos, Francisco Benevolo. Arthur 

E' uma reinvintiicação que havemos de Orlando, Tolentino de Cat'V3.lho. i\fartir.s Ju
fazer _cedo ou tarde. seJa embora. rejeitado niol', Miguel Pernambuco. Clementino do 
o prCIJeCto porque neste a.ssumpto não ha. Monte, Rocba Cavalcanti, Olympio de Cam
prescripc;ües po~siveis.. pos. Menez~s Prado, Geminiano Bra.úl. Zama. 

Todas as CoMtituições simil:ues á nossa Santos Pereira, Manoel Cat'tano. Eduardo 
consagram, as opiniões mais abalisadas de- Ramos, Vergne de Abreu, Flavio de Araujo, 
monstram e a pr-atica realisa 0 principio da Tolentioo dos Santos, Mat·collino Moura, . Os
competencia. car Godoy, Belisario de Souza, Fonseca. Por-

O Sr. naspa.r Drummon<l declarou que a tella, Laodulpbo de Magalhães, Campolina. 
i.n~rven~~'io repu;;na a Camara, porque ella Liln:~. Duarte, Cat·valllo Mourão. Octa,·iano 
e trresponsa ver. ele Brito, Lamounier Godofre<\o, Ribeiro de 

Pelo contrario. ella tem toda. a. re5ponsa- Almeida.. Pinto da Fonseca, Di.no Bueno, Het·
bilidade lle sem; actos, que devem ser pau- menegilào de Moraes, Alves de castro e Bra-
ta.ios pela justiça das leis. zilio da Luz. 

Quando nilo houves:;e :\ intervencão do _ • · · 
a.t•t. 6", havia. aind3. uma outra JD3.is ampla. O l!§r. ~re!ill.dentc-Respooderll !l\ á 
e m\lis grave consagrada no art. so. ·chamada JQ, Sr_s. dep~tados, m;ts no recmto 

Quem tem a nr.tt·fbuicii.o do art. so '! os Srs. secretar10s vertficam a presença ape-
Si temos o rlit•cit~ tl<1 suspender garantias nas de 96 Srs .. deputados, pelo que vou man· 

individuaes, por que nii.o as dos Estados? llat· proceder a nova chamach. 
A. fúrma repulllica.na nã.o existe apenas Pt'Olledendo-se â. chamada, verifica-se es-

escl'zpta n:1 Coustituie<1o. m3.S dove t·ealis.'lr-se tllrcm ausentes os Srs. M3.tta Bacello.r, Bl'i
para elfectividadc do pl'oprio systema. cio Filho, Hollanda de Lima, Eduat'do de Ber-

Si a fôrma. republicana não deve ser redu- redo, Nogueira Par::.n3.~uá, Frnncisco Bene
zida a um veo dourado. envolvendo as mi· volo, Arthur Orlando, Tolentino de C3.rvalbo, 
seriM de uma. sociedade e si o governo actua.l Martins ~o~lor, Lourenço de Sã, Cornelio da 
de Sergipe não tem a seu lavor o mais fraco Fonseca.. M•guel Pernambuco, Clemeotino do 
principio de direito. si ellee uma dietadura, Monte. Rocha Cavalcanti. Olym-pio de Cam
a, intet·venção impõe-se em nome da ordem, pos, Mencze:s Prado, Geminiano Bra.zil, ~ama, 
em nome ~a. Constituição da Republica.. Sant~s Peretra._Yergne de Abreu, Flav10 _de 

A opinião do Sr. zama niio prevalec'3 'Dois, ArauJO, T_olent1no dos Sa~to~, Mareollmo 
• a commi~sito já considerou legitimo um- dos ~aura.. o.cat' Godoy,ll Be!J.ano tl~ "So~za., 
. governos e illegitimo outro Fonsec~ Portell:l, . Lan ul~ho <1~ Ma"alhaes, 
. . . ' Campolma, Mayrtnk, Joa.o LUlZ, Luna Ou-
\. ~ .~mara. poderit. acceitar ou rejeitar a arte. Cllrvalbo Mourão, Octavia no de Brito, 
·llptniao.do oradO!'; uo debate poderâ baqnea.t• Ribeiro de Almeida, Pinto da Fon~eca, Ar
~ projecto.: mas ficará rte pó o principio dl\ thur Torres, Hermenegildo de Moraes, AI ves 
mtervençao. de Cnstro_e,Brazilio da Luz. 

C:unu:o V. V I 
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O§..-. P•~esôflente-Rt;sponclm·am i 
cba.m:\da 106 Srs. deputados, com o presi
dente 107, o que constitue numero lega!; 
mas acham-se no recinto apsnas 94 :srs. 
deputados. Vae proceder-se ~t nov;L cllama.d:J., 
e peço aos nobres doputados qne responderem 
i chamada, que se conservem no recinto. 

mouni~r fi:odofredo, Ribeiro ele Almeida,Pínt.o 
Ih Fonseca,A:rthur Tonos, Dino Bueno, Her
menegildo de Moraes, Aives de Castro e La
menha Lins. 

O s~·. Prcsident-e-Respowleram ó. 
chamada. apenas 99 Srs. deputados, pelo que 
va.e proseguir a discussão do projecto n. 226 
de 1895. O Sr. Fra:uei:seo Glicerio 

(pela ordem) Sr. presidente. respeito muito 
a dellberaçlío de v. Ex-, tanto mais quanto Vem u Mem. c lido, o.poio.do c sem debate 
ella e em execuçiio do Regímento; mas v. Ex. ~pprovado o seguinte 
vae ca.nçar-se inutilmente em fa~er uma cba
macla, quanrlo está claro que hn. Ul"<19. certa 
deliberação de uma parte de nossos distinctos 
collega.s, de nã.o tomarem parte na votação 
relativa o.o caso de Sergipe. 

V. Ex. em desempenho de suas altas func
ções procederá á chama.da, os illustres colle· 

Requeiro a. l1t'uroga.çiio da sessão por mais 
3 hora" para t~i·;cutir-se o pro,jecto n. 226, de 
1395. 

go,s se dignarão de l'cspondcr; !Wl.S se reti- Sala ua~ sessões, 25 de outubro de 1805.-
ral•ào imrnediatamente, e nii.o sei si V. Ex. Fileto Pires. 
encontrat•á o meio de evitar o escandalo de 
Uill.3. DOYa otstl'ucçl(o. (<1po;aclos.) O . C h " · 

S1•. EI"li.CO oe! o , ~lW"•mento 
O ~R.. TII0)1AZ CA YALC,\:\TI -E' a votação de attenção)-Sr. pl·esiden te, tendo escutado_ 

nomma.L f com o acatamento devido ao meu illustre 
O SR. FRANciSCo Gr.rCER!o-Não é possível! companheiro de repre-:>ontaçio fluminense 

porque não ha numero legal. Por conse- que sustentou com brilhantismo o projecto 
quencia pediria. a V. Ex. a inuicn.ç:lo dn um vindo rlo ~e nado desisto da. p~lavra, afi ro de 
meio que dispensas~e est<J. nova chamaJ~, que se encerre a discussão, v1sto CJUe a Ca
ntim de continuar a di~cussílo. mara se mostra. perfeitamente imeirada da 

ma.teria e impacieDte de passa.r •i outra or -
O Sr. Pa•el'õidcnte-Desdc qur~ h:1 dem de traha.lho!;. 

um roquerimento de encen:unento d:~. uiscus- Sr. p1·es:•lente. :.. _ Camava sabe, que. por 
são, e que :1 clmma~n respnnclP.u nnmn1·o lr.-1 veze~ t~nll?-me manllest ado francameute m
gal, esse requerimento tem rle sm· votado, a tm·venetonJsta. nem de o11t~~ m odo compre
mono~ q uese vel'ifiCJ ue não haver nurnero,ca.sn! liendo a onprcmo.r!là da Unw.o sobre os Es-
em que r.ontimutrit a discussiio, ou que o seu tados. . . . 
autor rcti1·c o rer[UCJ'imento Quando o govct'no l~deralmt.erve1 u no meu 

· Esta.,Jo na.talicio. l)Or occasião da. revoluGã? 
Prucedondo-so :i. vot.;wão do requerimento qne alli surgiu em rlezem.br o de !891 , subi a 

de cnccn'l'!lmcnto, verlfic;'-~ <1111"! 11ii.o \1u lll\· t!'ibuua. desta A~sea•blêa, e:xpendi somma. de 
mel'·'· pelo que o St•. p~·~;sid(~nte, llJanu:t pro- consideraçiies em ru.vo1• ;~ intervenção do go
cedol' il. cllaJna(b. verno Jedcralnos Estados como no ca.so <W:1. 

Pro~edcndo-sc it cl1:uwuh. "."Crific.J .. ;;e te- u.b;;olutan·•crlt(l necessario . 
rem-se :msentauo os St·~-: Jla.tt:L Ihcellal', Depoi;; fui nomeado para. crn ittit· parecer. 
Carlos de Novaes. Br1cio l"ilhn, Holl:mdtt de como membro da commissiio de Coostit tliç1io 
Limo., Eduardo tle Berre•lo,N(lg'lleiT":\ Paraml· e Justiça., ~obt·e o ]H'0jecto aprtl~enLado o 
guà. Francísco Benevolo, Anhur Oel:tndo, a.ono pas:;ado, pelo digno representante .:lc 
Tolentino de Carvalho. Marti ns Junior, Cor- Pernambuco. o Sl'. 1üu-Cins Junior . 
nelio da Fonseca, Lourenço de Sá.. :!liedoíros e A Ca.rnar:l. conhece o p:l.recer que l;\vrei. o 
Albuquerque, Miguel Pernambuco, Ca!'lo~ o pt'O.)ecto substitutivo 1.Lquelle que ;i cJm
Jorge, Clementino do Monte, ROCh;J. Ca.V'al- misslio adaptou de preforenciu., pa.r a. se1· su
canti, Olympio de campos, Menezes Prarlo, jelto it deci~ilo do Congresso. 
Geroinia.no Brazil, Zama. Santos Pereira.~::-.fa- Pol'tanto, escusado é, :pois, ne~ta. lF•ra 
noel Caetano, Vergne de Abreu, Flavio de a.deantada. repetir tudo quanto tenho dito 
Araujo, Tolentino do~ San1.os, M:trcolino por varias vezes perant e a. Cama.ra., i~to é. n. 
Moura, Torquato Mor<•ira , O~car Godoy, Al- doutrina que teHho :;usteut11od0 r1e cou vícçii.o, 
cindo Guanabara . Beli&'l.i"to de Souza., Fon· como amigo da. Repnblica e congreosb!rt obri
seea Portella, Mayriuk. La.ndu1pho de Mag:l.- g-ado a 1'espeitar a. constítniv~~o Fl::<l<:1':l.i. 
lhã.es, Campolina . Lima Du:~.rte. João Luiz, O substitutivo que 01Yel'eço ú colJsider;t~:~.o 
Carv~tlho Mourü.o , Octaviano uo Brito. La-, ,]a A>~emble;t nii.o I! i1 lrmtico a.o o1lertchlr, 
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SESSÃO EM 25 DE OUTUBRO DE 1895 

pelo digno representante da Bahia, o Sr. Ce
S:J.r Zo.ma. 

S. Ex. e eu entendemos. como outros se
nhores deputados, que a intervenção no c;~so 
de Sergipe, é de rigor ; porém, em vez de 
adoptar a. conclusiio do parecer vindo da Com
missão Mixta, isto é. em Jogar de reconhecer 
a legitimidade de umaAssembléa, a..~im como 
do presidente e vice-presidente da mesma 
parcialidade, em detrimento de outra Assem
uléa. de outro governo, que se acbam 
em contlicto com aquelles poderes. pensa
mos. S. Ex. o digno deputado da. Bahia e o 
o~uro rep~esentante do R.io de Janeiro, que 
a mtervença.o deve fazer-se nos seguintes ter· 
mos: a escolha.,pelo Presidente da Republica, 
de um. de_tentor do governo de Sergipe. que 
convocara sem perda. de tempo o eleitorado 
dC;S>e Estado, atiro de proceder ;'ts eleições, 
seJa para. compor a Assembléa Legislativa or· 
dinaria.. seja para. preenche1• os cargos do 
presidente e >ice-presidente. 

Entretanto, o meu sub3tituti\'"O diverge do 
de S. Ex. , em que a.s eleições em Sergipe 
para. o Poder Legislativo e Executivo se farão 
segundo a. lei estadual e alistamento eleitoral 
vigente em 28 de fevereiro de 1894, época 
pretl:xada fiara esse tiro. 

E' nessas idéas que formulei o substitutivo 
que escuso justificar, mesmo porque seria in
juria. ao brilhante orador que me precedeu 
na. tribuna., repetir â. sacied.a.de os rumlumen
tos de ~eu parecer. 

Comquanto não esteja de accôrdo, ponto 
por ponto. com a argumentação do meu amigo 
o companheiro de bancada. todavia. estou de 
pleno accordo com S. Ex .. em que nós, re· 
presentantes do povo. est:~.mos marchando a 
~os accelera1o:> para a confederação. que ~ 
a neg-J.~·iio do ~ysterna federal. e. fJUod. Deo..< 
a·oertat, talvEz plm o~eparatismo, que ser;'t a 
rui na da. nossa. gt•a.ndc naciotlalidude. (.illuito 
bcnt ; nmito !I em .) 

• Y. c~ á Mesa. é . iiuo, apoiado e posto con
Junctmnente em dtscussii.o, o se:;u iut.e 

Ao projecto n. 2.26, de 1S95 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. O Pl'esi·1enie da Republic;\ fica 

auto1•isa.tlo a nomear um detentor do !!O•·erno 
_de ~~rgipe, que ,e:n pet•da de U.mp~ convo
-cara o eleitorado 1le53e Estado, ::.tiro de esco
lhPr ~us representante~. Sfja no Poder Le
gislativo. H'.i" M Executivo. 

§. !'-S eleiçiic·~ á. :\s:<cmblé:~ Legislativ.t 
orct!l:tn.l. e aos cm·:zos de presidente c vice
}ll't'~IUP.llt<', no E.< t..1.1 ln do ~et·gipe, se procc-

tler-;i.o na fórma da lei eleitoral e conforme o 
alistamento eleitoral. vigentes em 28 de fe
>ereiro de 1894, em um mesmo dia. 

::>. R. Sala dll.S sessões. 25 de outubro de 
1895.-Erico Cocllw. 

O S:a.•. Genüniano Brazil (E~te 
discur.<o deixa (le se,· publicado. tcnc/.4 s!<lo 
catl·egue em tempo ao o1·adur .) 

Ninguem mais pedindo o. palavra,~ encer
rada a discussão e adiada a. votação. 

Passa-se a hora destinada. ao expediente. 
O Sr. i• secretario procede á. leitura. do 

seguinte exp~diente. 
Officios : 
Do Sr. I • secretario do Senado, de 25 do 

corrente, communicando ter enviado â. sane· 
çã.o a. l'esolução do Congresso Nacional au
torisa.ndo o governo a abrir o Cl'edito s:tpple
mental· de 566:226$610 destinado a. varias 
verbas do art. 2• da lei n. 566, de 24 de de
zembro de 1894.- Jnteira<la.. 

Do mesmo St•. e de igual data, transmittin· 
do a proposição desta. Cllmara. que dispensa 
das exigencias re.,trUla.montares para a. matri· 
cul:1. n(.) anno vindouro os alumnos da Escola 
Militar desta Capital, desligados por motivo 
Je indisciplina, proposição 1\ que o Senll.do não 
poude da.r o seu assentimento.- Inteirada. 

Req.-crimento 

Do engenheil·o civil t:lt'ico Mursa, pedindo 
um anno de licença. para trata.mento de su;~ 
sa.ude.-A' Commissão ae Petições e Poderes.. 

Vem á. Mesa, é lido apoiado c sem cleb;~tc 
encerrado o scguinie 

BcqueJ"iJIIÇHio 

Requeiro CJUe o ;::overuo inli.lrme por iutor
medio ~a Me~a. o seguinte : 

1•, dura.utc quanto ~mpo excerceu o almi
rante Jeronymo Gouç;1 lves o c:u·go de almi
rante em chefe da E'~quo.dra. legal; 

2•, quaes o:> vencimento:' que recebeu em 
nossa. moetlo., dur'lnte o tempo que occupou 
aquell& posto e quanto lhe !oi pago sobre o 
titulo- representação. 

Sala ~o.s sessões, 25 de outÚbt•o de 1895.
To,·quato Mo1·ei1·a. 

Vem á. Mesa a seguinte 

Decl.araçüo 

Decl:\rJ ter vor.:ulo contra o requerimento 
tio Sr. Torquato Moreir>l, approvado na. se..c:são 
de hoje. 

Sala da~ sessões, 2.'> de outubro lle 1895.
Gustaco l'cms. 
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Vã.e a imprimir &. seguinte 

REDAC<;ÃO N. 288 B, DE )893 

Redacçuo final do projecto 11. 288 A do mesmo 
anno, que ma11da re1lerte1·. ~·epa1·tidamente, 
d viuva e filhas do fallecido maYechal Vis
conde de Pelotas, a2'cnsao que este percebia. 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1 . • Fica revertida, reparti<lamente. á. 
vi uva. e filhas rlo fallecido marechal Vi~conde 
de Pelotas , n. pen&1o que o mu~tre cidadão 
percebia em vida como recompensa aos gra.n
des serviços prestados á patria. 

Paragrapho unico. A reversão contar-se
lia da. data. do fallecimento do dito mar~cha.l . 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
controrio. 

Sala. das cc>mmíssões,25 de outubro de 1895 
-Pa,·anltos Monte~M!Jro.-F. Lima lJum·te. 
-J. A. Neiva. 

. O Sa•. PreS~ident~ -Achando-se 
adeanta•la a hor:\. designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Votaciio do projecto n. 226. de 1895, auto
risa.ndo o Pode1• Executivo a intervir no Es
tado de Sergipe para assegurar o exercício 
do Poder Legislat h•oâ.Assembléa. Legislativa., 
installo.d,, em 7 de setembro de !B94 (2' dis
cussão) ; 
. J• parte (ate ás 2 l/2110ras, ou antes): 

Di~cussã.o unica do projecto u. 138 D, de 
1895, em<lndas do Senado ao projecto da Cll· 
mara. dos Deputallos que fixa a rlespe"..a do Mi· 
nisterio da. Guerra par•a o oxercicio de 180C., 
as quaes foram mantidas por dous terços de 
votos pelo Sonallo. n:J. fú1•ma do n.rt. 39. § 1• 
da Consti tuiçiio; 

1": 11iscussiio do projecton. 212 A. de 1895, 
regulanilo a execução dos arts. 6" e 7" da lei 
n. 183 C, de 23 de setembro de 1893. deter
minando que pelo governo sej;~. substituído 
por apolices de capital e jures-ouro-do va
lor nominal de I :000$ e jures de 4 "/o todo o 
lastro e1fecti~amenta depo;itado ate 17 'le 
dezembro de !8!)2 para. base das eml~sões ban
carias, com voto em separado do Sr. Paulino 
de Souza Junior; 

3• rliscussão do projecto n. 101, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a. t•everter ti. 
1" classe do exercito o tenente reformado da 
arma. de cavallaria. Cârlos Aug'!lsto Co!!;oy; 

Discussão unica do projecto n. 220. de 1893, 
concedendo a D. Theodolina. da Motta G11mes 
e Silva. 3. reversão da. pensão que percebi;\ sua. 
finada mãe, vi uva do ca.pitã.o de voluntarios 

da. patria. Francisco Coelho Gomes, morto na 
campanha do Pa.ra.guay; . 

Discussão unica do projecto n. 237 .. de 
18%, concedendo .a Da.niet GomEs do. Silva. 
ex-praça. do extincto bn.talhi.io de caçadores 
n. 8, a pensão de 25$ mensaes ; 

2' discussão do projecto n. 189, de 1805, 
orcranisando o estado-maior do exercito, a. 
lntendencia Geral da Guerra, e dá outrns pro
videncias: 

Discussão unica do projecto n. 200, de 1895, . 
autorisando o Poder Executivo a concerler ao 
Dr. Henrique Autmn da. Motta e Albuquer
que, assistente de clinica da. Faculdade de Me
•1icinn. da. Rahia , seis mezes de licença. com o 
respecti,oordenado, para tratar de sua. sa.ude 
onde llle convier ; 

· 2• d iscussão do pl-ojecto n . 39 A, de 1895, 
determ\nando as condições de reacquisição 
de direitos de cPadão brazileiro, com voto 
em separado do Sr. Martins Costa Junior; 

1• di!rel.mão do prl'jecto n. 132, de 1895, 
tornando extensivo ás praças da. brigada po
licial dtt. Capital Federal e do corpo . de bom
beiros, que se inuttlisa1-em durante o tempo 
de praça, o direito, de que gosam as praças 
do exercito e armada de serem recolhidas ao 
Asylo dos Invalidas ; 

3• discuss[(o do pl'Oje.ctO n. }3( ll, de 1894, 
autorisanrlo o governo a contractar com 
quem melhores vantagens o:lrerecer o serviço 
de urna. viagem mensal na linl~a ~e nav:ega
ção entre os portos de Corumbâ., s. Lutz dA 
Co.cerC$, Miranda. e Aguida.nna., no estado de 
Matto Grosso; . 

Continuação da. 3• discussão do p1·ojecto 
n. 133 B', de l893,com parecer sob n. 13;3 B3

, 

classificando em quatro cla~ses as reparttções 
fedel.'3es e uniformisando os '\'encimentos dw 
respectivos funccionarios; . 

2• rliscussão Jo projecto n. 00. de 1895, di
vidindo o territorio dn. Republica. em oito 
circumscripções, em cada uma das quaes 
cre.'l. um bn.nco para auxiliar n.s lndustJ·!as 
ngricola, pastoril e conne:x:a.s, conforme o re
gimen qne a.dopta: 

1• discussão do projecto n. li3, de J.695,cen· 
sidera.ndo em pregados publicO!' os confere~ tes 
das c.'l.patazias da..; alrandega~ da. Republico 

I" discussão do projecto n. 1513 A, de lliOj, 
autosisando o Poder Executivo a abrir uni 
credito de 13:33:-l$.'310, para pagamento dopes· 
soal e exedíente da. Delcgrcia de Terl'as c 
Colonisação do Estado de Minas Gerae.s, no 
anno de 1893 ; , 

1• d iscussão do projecto D . 215 A. de 1885, 
conferinrlo o direi to á aposentadoria a.o~ runc
cionarios ua. Tnspeetoria Geral de Sa.ude doo 
Portos da. Capita! Federa.! e aos das inspt:
ctorias de sa.ude dos purtos dos Esta• los; 

Discussão unica do parecer n. 89 A. d.e 
1895, opinando no sentido de ni'.o ser appro-:-



camara dOS O.I)<AidOI -lmP'ono em 03Al31201~ 11>56 • Pigina 13de 13 

SBsSÍO EM 25 DE OOTUsRO DE 1895 589 

vado 0 projecto n. 89. deste anuo. que nas condições que indica a. André Gaudieley, 
substitue pelo que a elle a.companba. _a. ta- ou a quem mais vantagens oíl'erecer, privile· 
bella. F annexa. a Consolidaçao dos Le1s das gio por 60 annos, p:t.t•a construcção, uso e 

"' d R d Fedel"as · goso de um3. estrada. de ferro de IH tola de l 
M{andegas e ..ueas e . en as - d' - metro entre a capital rle Ma1to-Grosso e o 3• discussão do proJecto n. 35. e 189o, 
autorisando 0 Governo a rever o reg1;11amel?-to porto de Aveiro, ou outro ponto que melhor 
e p~ogra.mma de estudos do Gyl_!lna.sw N~c1o- os e;tados determinarem, na margem do rio 
ual (redacçii.o para 3'' discussa.o do proJecto Tapajoz. no Parei ; 
o. 205 A, de l!l94}; . __ 2• discussão do projeclo o. 139, de 1805, 

Discussão unica do proJecto o . l t2, de transferindo a.o dominlo do estado do Ama-
1894, concedendo a. pen5!io de 1qo::; mensaes, zonas. n:as condições que estabelece. o.s fa.zen· 
repartidan1ente, a Ursuhna Can~tda ~o Co~~ das nacionaes denominadas r. o Rio Branco, 
e outra. mãe c irmii. do fallecldo cJrurgtao situadas nos campos deste nome naqueUe es-
na.val Dr. João Pinto do Couto; tado. 

Discussão unira. do projecto n. 279, de 1893, 2• parte (âs 2 boras, ou antes): 
mandando que continuem a ser pa~os a D. Continua.~ão da discussãounica do parecer 
Mathilde de Accioli Lins, desde I deJulbode n. 174 A, de 1895, sobre as emendas c.lo orça
ÍS92 0 montepio e meio-soldo de seu. ra.ue~Ido mento da. receita ; 
fi1ho'o a. I feres ~bastião C3:rlos de Acczoly L~ o~; Continuação da. 3• discussão do projecto 

Discussão u mca do Jll'OJecto n · 191. de lt;9o, n. 96, r! e 1895. r Pgu1ando o fStado de sitio; 
concedendo a. O. ·Maria A mel i~ de Cas~~o 1• discussão do projecto n. 225, de 1895, 
Ferreira. viu V3.do coronel Joaqutm Ma.urJczo dando nova org<l.nisação à guarda. nacional ; 
Ferreira, :~. pe~são de ~$ mensaes; 2• discussão do projecto n . 222, de 1895. 

Discussão unlcado proJecto n. l97,_de 1894• a.ntorisa.ndo o Poder Executivo a abriL' um 
relevando a. prescripção em que mcorreu credito até 1.200:000$. supp1ementar á. ru
D. Maria. Josephina. Feita.! L~m~ para per- brica-Exercicios findos-para pa.,"amento d;t 
ceber o meio-soldo a que te~ d1retto i 'X> quantia que fOr devido à Companhia. União 

Discussão unica. do proJec~ n, 1-:-- de :::orocabana.e Ituana ; 
1893. concedendo a. D. Olympta Ca.rolma. da 3"• discus..<ão dl:' projecto n. 193. de 1895, 
Silva. Barata, vi uva._ do desembargador J~ autorisando o Poder Executivo a reformar os 
quim Antonio da Stlva Barata., uma pensao estatutos da. Escola Polyteehnica do Rio de 
mensal de 100~000; . Janeiro. de accordo com o projecto formulado 

2a discussão do pro.1ec~o n. 20"2, d~ 1894, pela respectiva congregação em 11 de maio 
determinando que os otflc1aes do exerctto re- deste 3.nno, com a.s restricções que indica, e a 
formados ou que se reformarem ~e accordo nomear efl'ectivos, inrlependente de concurso, 
com as disposições do d~cre~o n. 19-~ A. de 3~ nos termos do art. 318 do decreto n. 1159, de 
de janeiro de 1890, ~~ estlver~m graduados 3 de dezembro de 1892. os lentes substitutos 
no posto imm~diato. Sl'Ja~ co~stderados. P&l;'- que na referida. escola. exercem interinamente 
to4-os os eft'~ttos, como Sl esttvesse~ _effectta 0 magi~terio ha. mais de 10 annos, sem inter
mente providos na. classe de que trverem a rupçã.o alguma.; 
graduação ; . _ Discussão u nica. do projecto n. 190 de 189'5, 

1" discussão do pro.]ecco n. 117, d~ 189~, concedendo a. pensão a.nnu:~.l de 1:200$ a D. 
mandando colloca.r o 1" tenente deartllbat1a Mano~l3. Alice Nunes do~ Santos, viuv:t. do 1° 
José rta. Veiga Cabt'al e outros nos log<~res tenente de artilharia Jolquim Severo dos 
:}Ue lhes competirem n:1. escala.. d~ promoçues. Santos ; 
repara.ndo se, assim. os preJulzos que sof- Discu;;são u nica. do projecto n. 192, de 
rreram na promoç-."io d~ 17 de março de lS~; 1895. concedendo a D. Joaquina. Angelica 

!• discussão rlo proJeCto n. 9-2 A. de 189.,, Bra!!a.nça. Dias dos Santos, viuv:l. do major 
nu~oris:~.ndo o gove1·ao a arrendar ou venrler Francisco Antonio dos Santos, a per.são men· 
~ Quem mais vantagens o~ere~.!' uma. par~ sal de 100$000 ; 
.1,,$ campos perten~ntes a. Uma.o, deno~t- Discussão unica. do projecto n. 196. de 1895, 
'ad(lS ~ycan•, no R10Gra_nde do Sul, dep01~, autorisanr!o o Governo a conceder a. DD . Hor
•la insv.altada. uma. ~udelar1a.. naquelle estado. tenca Adelaide Guillobel e Josepbina. Cons
J);Ir:t. . cuja. fundaçuo podera o governo des- tança. Guillobel. filhas do fallecido coronel 
Pender até i1 quantia_ de 400:000$ú00 ; _ reformado do corpo de engenheiros Joaquim 

1• discussão do proJ~to n. 166 A, de 1_~95. ca.mlido Guillobel,a. pensão del:200$annuaes. 
Jl<!rmittinrlo aos medtcos e pharmaceu:lOos repart idamente. 
adj:uotos do sorviço sanita.rio do exerc1to a 
contribt:ir para o montepio rle que trata o Levanta-se 1\ sessão as 6 horas e 20 minu-
decl.'tel.o u. 9~2 A, de 31 de outubro de 1890; tos da tarde. 

I• ·discu~u elo projecto ~· 202, de 1895, 
nutor-isan<lo o Poder Executivo a conceder 
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129' SESSÃO EM 20 DE OUTUBRO Eli: 1895 Ninguem pedindo a palavra, é encerr-ada. a 
discussii.o e adi<•.da a votação. 

Presidencia dos S1·s. Rosa e Sil~a (prdsiden!c) 
.4.;·tltua1· Rios (t• '11ice-president~). e Costa A.ze
tld O (2• ~:cc-p1·esidentc). · 

Entra em !•• discussão do projecto .n. 212 A, 
de 1895, regulando a execuç5.o dos arts. li'' c 
7" da lei n. 1 S3 C, de 23 de setembr·o de 1800, 
determinando que pelo governo ~<'ja. sub~ti· 

Ao meio-dia lJrocede-se á c1tama.d;1 , á qual tuido pot• a.polices ue ca.pital e juros-:-ouro
rcspondem os Srs. R.oS;~. e Sih•a, Artltur Rios, do valor nominal de l :0005 e juros de ·1 "/. 
costa. Ar.evedo, Thomaz üelfino,. Ta.vares de todo o la.stro etfed.iv;unentf! depositado a r.ê 
Lyra, Alencar Guimarães, Sã Peix:>to, Lima. 17 de de.:em lJro de 1802 pl\ro base das emis· 
Ba.cury, Fileto Pires, Gabl'iel s11tgado, Matta sões bancarias, com voto em sepa.ra.do uo 
Bacellar, Tbeoton io ele Drito, Carlos de No- Sr. Paulino de Souza Junior. 
va.es, Bt•icio Filho, Hollanda. de Lima, Dcne- · Nioguem pedindo a palavra, é enceL'rada. ::1 
dicto Leite, Viveiros, Luiz Dotningues. Costa. discussã" e adiada a vota.çã.o. 
R~odrigue:;, 0 nstavo Vera.s_, _Eduardo de B~r- E' u.nnunciada. u. :3• discussã.o do proj~cto 
red?, Chr1stmo Cruz, Ams10 de Abt•eu, No· \ 11 • lO I. da 18fl5, autoris:>ndú 0 Poder E:,;
g':lelra. Pa.ra:na.guà, Ar~hUl' de Va.,sooncel!os, ecutivo a re\'erter â. la classe do exercito o te· 
P1res Ferretra, Fredel'tco B~r~es, 1>0U<:;al? de nente reformado da arma d~ cavallaria Carlos 
LU.l!OS. Thomaz Cu.valc:J.ntl, Ildefonso Lunn, 1u~·usto Co"oy 
João Lopes. Francisco Benevolo, José 13evi- · 0

• c •. . . 
}Jtqua., Augusto Severo, Junqueira Ayres, . . Ntoguem p~mdo a pal3.~ra, e encerrada. a 
Tri.udade, José ~Iariaoo, Arthur Orlaurlo, dtscu~são e :!.d1a.da. a. votaçao . 
Tolentioo de Carvalho, Pereirc\ ele Lyra, Entra. em discu~sã.o unica. o projecto n. 220, 
GaStlar DI"ummond, Coelho Cintra., Luiz ele de 1803, concedendo a. O. Theodolina da. Motta. 
Andrade, Gornelio do. Fonscc~. Lourenço de Gomes e t:-:ilva a rcvcr~iio da pensã o que per· 
Sil. Medeiros e Albuquerque, :l.1i!!"uei.Perna.m- cebia. sua finada mãi. viuva do ca.pitão c1e vo· 
buco, G{)nç<J.Ives Maia, Carlos CJorge, Rocha luntarios da. pa.tria. L?rancisro Coelho Gomes. 
Ca.va.lca.nti, Olympio de Ca.mpos. Menezes morto na. campanha do Paragua.y. · 
Prado, Geminiano Brazil, Gouveia. Lima.. ~ill-
ton, Francisco Sodré, Manoel Caetano, Paula Ninguem pedindo a palavra, ê encerra.d:l a 
Guimarães, Vergue de Ab;·en, Leovegil•1o discussão e adiada a o;~taç5.o. 
Filgueiras, Jose Ignacio, Marcolino Móura, Entra em discussão unica do ~rojecto 
Nilo Pecanha, Silva Castro, Paulino de Sou?.a n. 237, de 1895, cc·ncedendo a DanieÍ Gomes 
Juni.or. La.ndulpho da Ma.galhães, João Lui:(, da. Silva, ex-praça do extincto batalhão de 
Carvalho Mourão, Vnz de ~lello, Cha.ga~ lJ:l. caçadores n. 8, a pensão de Z5$ mensaes. 
bato, Luiz Det!!i, Ferraz Junior. Fortes Jun- Ninguem pe:Undo a. pala.vra, e eneorrada a 
queira. Francisco Veig:~.. Octa.via.no de Brito. discussão e a.diada a vota~.ão . 
Ribeiro de Almeida, Va.lladares, Cupertino de 
Siqueira, Ro•lolpho Abrsu, Olegario Mu.ciel, 
Paraizo Cavalcanti, Adolpho GordCJ, Paula 
R::~.mos. Francisco Tolentino, Angelo Pinbeil'o, 
Victorino Monteiro, Vespasi11.no de Albuquer. 
que c Cas;;iano do N:J.Scimento. 

Abre-se a se: silo. 
E' lida. e sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DrA 

Não havendo numero para. se votar as ma· 
terias indica.das na ordem do dia, pa.ssa-se ã 
l:Uateri<i. em discussão. 

E' annuncia1la. a ~· d is,~ns,ão do twojedo 
n. 18U. de 1895, orgo.nisundo o estado-maior 
do exercito, a Intcndcncla. Geral úa Guerra e 
di~ outras pro,· idcncias. 

Entra em discussúo o art. 1". 

O Sr. 1>a.ula Guimarii.co;~ uiio 
vem combater o !>l'ojccto em tliscussão, quo 
julga tão necessario, que h~\,·ia consignado 
no primitivo projecto de orçament~ que 
apresentou i• commissii.o respectiva, uma au
torisação ao Pocler Executivo p:~.ra reformar 
a. Repartição de Ajudante GencrJ.L, o que re
tirou a.o su.ber que a digna. Com.mi~o de Ma~ 
rinlt;\ e Guerra f'.~tuda. vn. o a.ssumpt.o e tinh;~ 
parecer a respeito. · 1 

E' annunciada a. discussão unica elo pro· Qaer simplesmente justificar emend;J.S q::te 
jecto n. ns D, de l8U5, emendas do Senado ao' propõ2, sobre a. Repartição Sanitaria. do ~x
pt·ojecto da Cama.ra. dos Deputados que !in a. el'cito, no sentido de re•luzir o pessoal 'f>Or 
aespeza do :Miníster io da. Guerra para. o ~er· demais numel'O~O , com prejuizo do ser vt<;o, 
ciclo de l ff-.16. as quaes fornm mantida.:;; por que exige maior numer o de medicos e pbar: 
dous t<: ~cos de Tatos pelo Senado, na fõt•ma. m:\ceuticos, uma. vez que 1oi a.ugment<l«l&. a 
do art. :>9, § 1• da. Const ituição. forr:.a. a.rma.da. f 



~mara dos Oepu1ados- Impresso em 0Ml3J2015 16:56- PAgina 2 de 33 

S~~SÃO Ú4 26 DE OUTUBRO DB 1895 591 

Compa.ra o numero de co1·oneis do serviço 
s;~nitario que são tres com os dos outros cor· 
pos especia<:s. mostrando a inferioridade da.
quelle numero, devendo. por conseguinte, 
ser modificada a exigencia !lO projecto qae 
roa.nlla que o chefe do gabin<lte seja meuko 
ue l" cl:\s:;e. Ju~tificand<) u. sua emenda. paj'a. 
que s~ja um medico, o11icial Jnniut·, o chefe 
tio gabinete; expü<> tam!J~:n :t necessid:v1c de 
uiminuir-se o numero àus assistentes e ad
junctos, de ac~.:oz~lo com a.s emenda.~ que 
_apres~Cnt,.. 

Falla sobre o serviço sauil.urio, resen·.-ndo· 
se pa_ra. ít•:J.tal" di~so em occasião IDõJ.is oppor· 
tuna, dizendo esforç;u·-se para que o co1•po 
de sa.ude do exercito bra~ileirJ ilO~sa honi
brear dignamente c;)m os da Allema.nlt<t c 
França, de que fazem j):~l'Le homeJJS do ele
vadi:>simu. cultura intcllectua.l e que honram 
a sciencia.. 

. E' lido, apohdo e ilo.;;to conjunct:~mente em 
tllscussão o seguinte 

Emenda. ao projecto n. 189, de 1895: 
Art. 3." Depois da ll<Llavra l'~<sCJat, de sec

ções-substitua.-se ).:.elo segu inte-um cllefe
ma.rocha.l oa gene1·.tl de divisão, tendo pelo 
menos o cm·so de infn.nt.o·uia e eavallari:l.. 

Um sub-chefe- general de bl'i;:td&, com o 
curso de esta•1o-mnim·-ou coronel tio corpo 
de estado-maior. 

Um 3-jut.la.nte ne campo- ollícial snpej·iol' 
ou C'J.})itfio do rJUalquel' corpo ou :J.l':na, tondo 
o curso de estado·m:J.i<n·. 

Dous ajudantes de ordens, ca;•itàcs ou :;u
ba1temos. tendo o cur~o rle csLadCI·maior. 

Um ajudu.ote de ordens do suh·rhcfc. e!.
pit:1o OlL subaltet'I!O, tendo o cur~o de esturlo
maior. 

Gabinetc:-Um chefe ou secretario- coro
nel do cot·po de estatlo-maior. 

Secçiics:- Dupois d11~ p;Lia vras-pombo~·cor
rl''os-dig;t-~c-o!llcial do exercito. do quallro 
etrcctinJ, tendo o cut·so do rc.;;pectivo col'pO 
ou a.rma . 

S. lt. - S;~la das sessões, 26 11e outubro 
•1c 1885. -Gabricl S<tl!Ja<Lo.-C«I'los Jor[Jo.
. tntonio de Siq11e:ra. 

Emenda ao projecto n. 189, de 1895: 
Art . 5.0 Depois das palavras -pessoal 

abaixo-substitua.-> e pelo s~guinte: 
Um intendente geral-offic!al general do 

{Uadt·o effectivo. · 
Um suh-intendente -coronel ou tenente

~~ronei u•: corpo cspeci:\1. 
~ous ajudantes f!e ordtms-sub:tlternos dos 

Ct.>r JOS a.rreg!memados. 

Gabinete -um chefe ou secretario, official 
superior ou ca.pitão do corpo especial. 

Um adjuncto, omcial superior cu capitão 
do corpo especial. 

Dous auxiliares technicos, officiaes enge
nheiros. 

S. ll.- Sa.la. dru; sessões, 2G de outuht·o 
rle 1895.-Gab,·ict S<ttgwlo. -Cm·tos ]Ol'fJC. 
".hltoaic do Siqueirc1. 

Emenda. ao projccto n. 189, de i895: 

Art. (j." Substitua-se pelo segllinte:
art. ti" -os officiae~ do uctual co1·po de es
ta<io-ntaior de 1" classe, nos postos em que 
se acham. constituirão o-corpo de estado
maior - o qu;~l ltcará immetliatamente su
hordinado M chefe do cstado-ma.iot· do exer
cito. qne os Llistribuiril pelos serviços de 
estado-maior seguindo ns t.'Xigeucias do scr
vir;o . 

s. R.- Snla d:ts sess~s, ~Ci de outubro 
de 1805.-Gaht·iet Satyado.-Cw·lo., Jorye
"tntoll i o de Siqtte•ht. 

E meu das 

Aoprojecto n . IS9, de 1895. 
/l.o art. 7". Supprima·se. 
Ao :ut. 8•. Supprirna-se. 
§ !• do art. s··, depois das palavras- es

tado-maior do exe1'Cito- a.ccrescente-se no 
gabinete ou secções da respectiva repartição, 
oni.ciaes de engenheiros, etc. 
Depoi~ de - ministl"O da guerra- accrc

scente-se todos, }lOI'elll, tendo o curso de e3-
tado-maicll·. 
~ 4··. Supprima-se. 
S. R.- Sala dai; sossõe~. 2() de outubro 

ue 1895.-G!lúrirl Sctt!}tt<lu. - Cm·Zos .Tol"!JC.
.tnto!li u de Si')uci r(( 

Snb.,;tituiiva ao projccto n. 189, c1e 180;): 
Art. 16, ;::: 27 depOIS: rlas palavra.s-minis

terio-substituo.-ss I•ot·: da ln,lustria, Viação, 
o Obras Publit:as. 

S. 1\..- Sa.la. rlas sess1ies, 2{) de outubt·o 
•'e 1895.-0a/Jl·içt Sal[Jculo. -.1nto11!o de Si
qucim. 

Ao projecto n. 180, de 1895: 

Art. 16. Redija-se assim- a meditla que 
forem se org:Ulbando as repartições ol"a 
creadas, ficõJ.râ.o ;,upprimidos a. commis~ã.o 
technica militar consultiva.. os comtna.ndos 
de corpos especiaes, a directoria geral das 
ob1-as militares, as repartições de· ajudante e 
qua.t·tel-me3t!'C general e sanita.ria militar, 
intendencia da guerra, passando os serviços 
que lhe competem para aquellas, devendo o 
pessoal não 1\!ll'OI'eitad.o no estado-maior do 
exercit o, direcÇtie;; ~cro.es. ser clistr-ibuido 
pela intendencit\ ger:tl da. guerra.. 
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supprima-se, disposições t~nsi~oEias e 
di"'a.-se do art. 1" das mesmas d1spos1çoes. s. R.- sala da.s SeSsões. 2G de outubro 
de 1B95.-Gatwiel Salgado.-Carlos Jo?·gc.
Anlonio de SiqtLeira. 

Ao projecto n. 189, 1995: 
Art.. J7. como no pro,iecto. 
Art. 18. A C"'pita1 Federal,· os Estadcs de 

s. Pn,ulo, Goya.z, Minas Geraes, Rio de Ja
neiro e Espirito S:~.nto, constituirão proviso
riamente o qua.rlo districto milit;u:, com sede 
na Capital Federal. 

s. n.- Saln- das sessõel', 26 de outubro 
de 1895 ,-Galn•iel Salga.do.-Ca.rlos Jorge.
Antonio de Si'lueira. 

Ao projecto n. 180, de 1895: 
Art. Revogam-se as disposiçõos em con

trario. 
s. R.-Sala das sessões. 26 de outubro de 

1895. -Gabriel St~lgado.- C(J.?"los Jo,·gu. -An
tonio de Siquei1Yt. 

Ninguem mais pedindo a pa!a;vra,é encer
I'ada a discussão do art 1". 

São successivamente sem deb<1.te encerrados 
os arts. 2.", 3". 4", 5•, 6··. 7• e 8•. 

Entea em discus~ão o art. 9". 
E' Hda., apoiada. e po~fu conjunctamonte em 

discussão a seguinte 

Emcnd(' 

Ao projecto n. 189, de 1895: 
Art. 9', § 6•·. Direcção geral. onde se rli:r.

dous ~ssistentes-diga-~e. um assistente, me
dico de 3' ou 4·' classe. 

Gabinete: onde ~e diz-um chefe de gabi
nete. mQ,lico de 1" cla.sse. diga-se, um chefe 
de gabinete e medico oOicial supet•ior. 

Onde se tliz-dous adjuntos-díga·se-um 
adjunto. . . . . 

SBcçües: onde se cllz- dous a.d:tuntos-dl· 
gn-se, um adjunto, medico de :3• ou ·i" classe 
pa.ra. a. l ' secç<1.o. 

S. R.-Sala. elas se5sües, 25 de outubro de 
1895.-Paula Guimm·<i,•s .-Bl'a;;ili~ da Lu:;. 

Kinguem perlindo a. palavra., é encel'rada a 
discussão do art. 0" . 

Comparecem mais os Srs. Araujo Góes, 
SantJs Pereira, Augusto de Freita..<\ Neiva, 
Aristides de Queiroz, Eduardo RamO$, José 
lgnacio. Tolentino dos Santos, Sebastião Lau
dulpo, Pa.mnhos .Momenegro. Torqua.to Mü· 
reü·a, Galflino Loret o, Antonio (le Siqueira, 
.Jose Carlos, Serzedello Corrêa, Fmnça Car
valho. Oscar Godoy, Lins de Vasconcellos, 
Alcindo Guanabara, Americo de Mattos, 
Belisnrio de Souza , Erico C0elho. ·Fonseca 
Portella. Euzebio de Queiroz, Ago5tinho Vi
dal. Ernesto Brazilio, J ulio Santos, Sebas
tião de Lacer•1a; Mayrlnk , Almeida Gomes, 
Cnmpolina, Lima Duarte, Gonçalves Ramo~, 
L.a.mounier Godofredo. Ma.t ta Machado, Ar
thur Torres. Paulo Queiroz , Casemil'o da. 
Rocha., Dorntngues de Castro, Diuo Bueno, 
Bueno de Andrada, Padua Salles, Vieira. de 
Moraes, Francisco Glice~io, Ful't.ado, Herme
negildo de Moraes. Alves de Castro. Ovidio 
Abrantes, Urbano de Gouvêa, Xa.vier c1o 
Valle, :Mariano R<<rnos. Lamenta. Lins. .A l
meida TotTes, Brazilio da Luz, Lauro Mulle1', 
Emilio Dlurn. Fonsec:• G11imarã.es, Martins 
Costa, Mal:'çaL Escobar, Pereira da Costa, 
,·;pparicio Marien~e. Ri,•ada.via Corrêa, Aure· 
liano Barbosa., Pinto da. Rocha. e Francisco 
Alencastro . 

Deixam iJe comp~recer com causa part ici
pada os Sts. Coelllo Lisboa, Enéas Marüns, 
AugtJsto Montenegro, Torres Portugal, Pedro 
Borges, Hel vecio Monte, Fr,•ncisco Gur~el, 
Cunha Lima. Clementino do J.\1onte, S:lva 
Matiz. Clta.(eaubriand, Armin io Tavares , 
.Ma.rcionilo Lins, Za.ma, Tosta. Dionysio Cer
~ueira, Rodrig\tes Lim<L, Athayde Junior, 
Pon,·e de Leon, Urbano Marcondes, Monteiro 
de Barros, João Peni<lo, Alvaro Botelho, Leo
nel Filho. Ferreira Pires, Theotonio de Ma· 
ga.lhães, Pinto da. Fonseca. Manoel Fulgencio, 
Simão da Cunha, Lin<lolpho Caetano. Carlos 
da~ Chag:~.s, La.ma.r tinc, Costa. !\Inchado, Al· 
fre rlo Ellís, Fmncisco de Barros, AhnBida. No
gueiri\, Gustavo Gorloy, Moreir(l. da. Sil\•a., 
p,,ulino Carlo~, Cincin:•to Braga, Luiz Adol~ 
pho, Caracciolo e Pedro Moa.cy1·. 

E sem cau~a, o~ Srs. Fernandes Lima., 
Octaviano Loureiro, Clt~to Nune~, Albe1·to 
Torres, Barros Franco Junior, Domiugos de 
Mol"J.es, Cost:~ Junior e Alberto Sallcs. 

E' posto a voto~ e approva.do o seguinte Siio successi vamente sem debate encerrados 
os arts. lO, Il, 12, 13, 14,' 15. 16 e l" c 2• das 
disp~içües tra.nsitori<Js do projec to n. 189, Requerim~nto ,.. 

de 1895. Requeiro que o governo informe, por inc: 
o Sr. Presidente _A vota<:ão do termedio da Mesa, o seguinte: ; 

Jl'!'(lje~to n. 199, de 1893. fi ca. a.di8\da., ate que 1". durante quanto tempo exerceu o almi~ 
sejam impres~n.s e rJistribuictas em avulso, as r11nte Jeronymo Gonçalves, o c3.rgo do COil· 
emendas que aca.ba.m de ser lidas. Ha\·evdo I mandante em chefe da esquadra legal ; . I 
numero -vae·se :proceder ã. votação das ma- ~t··. 11uaes os vencimentos que recebeu ~m 
terias. nos$s. moeda, durante o tempo que occu~· 

; ~ ~ .. 
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· aquelle posto e quanto lhe foi pago sob o 
titulo - representação. 

s&ta das sessões, 25 de outubro de 1895.
Tnrqw:tto ·Jlloreir,~. 

E' sem debate approva.da a. Redação final 
do p:cojecto n. 28S B, de 1893, para. ser en
viado ao Senado. 

E' annunciada a votação do projecto n.2213, 
de 1895, autorisando o Poder Executivo a 
intervir no Estado de Sergipe para assegurar 
o exercicio do Poder'Legi:>lativo â A~sembléa. 
Legislativa, installada. em 7 de setembro de 
1894 (2• discussão,) 

O S r . P r eside n1e - A este pro
iecto foi offerecido um requerimento p lo 
·sr. Lamounier Goiofredo, para que o proje
cto .n. 226, de 1895, volte á.CommiSl;ão Mixta. 
para iuterpor parecer sobre 03 substitutivos 
o1l'erecidos, requeriment0 este que deve ser. 
votado em primeiro loga.r. 

O S r. S ã P e ixot o (J'ela. ordem.) 
requet; votação nominal' · para. o requéri-
mento do S1•. Lamounier Godofretlo. · 

Consultada., a Camara. não app:cova. o ll!!· 
llido para _votação nominal. 

O S r. Nilo P eçanba (pela ordem) 
Sr. presidente, devido a votação da .. Camara 
v. Ei. vae snbmett~r em primeiro·Iogar a. 
nosso juizo, os substitutivos da Commi~são 
Mixta. 

O Sr. Ga8pa r Dr.umntond 
(!~ela ordem)- Sr. president~. ha uma pr~li
minar e nro appello. 

A preliminar refere-se ao art . 40 da Con
stituição. si é que est:i. em vigor. 

O projecto que apresentei não prejudica 
absolu-tamente os termos das nisposições do 
art. 40 da Constituição. 

O Senado, o qu(' rejeitou foi a regulamen
taç.ão da intervenção, firmando competencia 
ao Poder Legislativo. 

Peço a competencia. para o Poder Ex· 
ecutiv~. · 

O SR. VALLAD.\RES - Cousa inteiramente 
diversa. 

O SR. GASPAR Daumro.-;o . •. cousa inteira
mente diversa. 

Portanto, este ponto está. resolvido. 
Acudindo ao appello fdto pelo honrado 

representante do Estado do .Rio, tenho a 
dizer-lhe que é bem possível que eu acquie~ça 
ao seu convite. 

Entretanto, devo accrescentar que assim 
promptifico-me a-·retira.r o substitutivo que 
apresentei, com a condição, porém, de que 
mais tárde em seguida mesmo, a ea.mara. 
aproveite o meu projecto para base de dis
cussão, a.ftm 1e dar-se uma. soluc;i.o a questão 
de que elle trata. 

Si o honrado representante do Rio, de 
occôrdo com a maioria. da Cama.ra, de seus 
amigos politicos, como porta-voz mesmo do 
chefe desta ma.ioiia., o Sr. general Glicerio, 
declarar que a Camara ac~eita em seguida o 
meu projecto para base da discussão, não 
duvidarei retiral-o. 

Devo dizer que. apresentando o substitu
tivo, meu unico intuito foi fazer com que do 
meio desse cabos todo, pudesse sabir alguma. 
cousa. em beneficio úa. solução dos negocioa 
de Pernambuco. 

Entre elles,e é esta uma questão de ordem 
da mais alta. iropor tancia., c :nor isso levo 
desde já á. sabedoria de V. Ex., entre elles, 
ha um que é o do nob1'6 deputado pot• Per
nambuco, o Sr. Gaspar Drummond, que ab
solutamente não se refere ao caso de Ser-

. V~>jo que o projecto do caso de Sergipe está 
g'~·o art. 40 da constituição não morreu, condemnado, e receio que. neSSe naurragio, 
esse substitutivo estã. t"ór<t de combate. por- sejam tragados tot.los os substitut ivos. 
que o ~enado rejeitou na. presente sessão le· Assim, digo: si o meu collega. de accôrdo 
gislat iva um projecto reg•1lador do art. 6• com os seus amigos, que representam n. 
da Constituição Federal. (Muito bem.) maioria da Camara, :>i comprometter acceitar 

Si não ba uma perfeita identidade de ma.· o substitutivo como base de discuss;io ps.ra 
teria, •le modo a poder a Ca.mara. iniciar na dar uma solução a ~ses casos tOdo_s que est-ão 
mesma. ses~ão legislativa. um projecto regu- fazendo o desc~d1to da 1ederaç.ao e a des· 
lador clo'a.r·t . 6' da C9nstituição, e o substi-· honra. da Republica. •.. 
tiltivo do nobEe deputad? não é outra C?Usa, o Sa. PRESIDENTE- Peço a. attenção do 
nestas condi coes a.pr.ove1to a opportumdade nobre deputado; não póde continuar nesse 
pa~a fazer um a~pel.lo a S. Ex;, afi!D- de terreno; a questão é tle ordem. 
retl'rar o seu subst1tut1vo, q ue tera. mats ca- · 
bimeato, mais proprieda~e mesmo, no pro- O SR. GASPAR DR.mtMO:SD- V· Ex. está 
jecto que diz respeito aos negocias ria Bahia, sendo intolerante para commigo, perdôe·llle 
do q11e naquel~e e~ q~e trata do caso .de Se!· que 0 diga. 
gipe, que cog1ta umca.mente da Ter.lficaçao O S:R.. Josi: MARIANO - E' muita parciali-
de poderes éleitoraes do Estado. (Apoiados. ) de.de. 

~1u:Lr:1. V. Vl 
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0 Srt. PRESIDENTE - Atbnç~.o! 0 nobre 
de~utado está ze ern~n.~iç.ndo sobre materia 
rins substi~utivos, qucji~ está enc~rrada. 

o S1,, ilA3PA<: D;rDmo:'\n- Perdú~·me 
".!. Ex., n:lo c~tou rli~cutindo o J•l'o)jecto, 
estou a.pr<l5en"::.ndo con·\ições i!eante das 
<:uaes nccei.to um appc!lo que se me fez. 

O S1t. P.r.l!:SIDE~TE- O a.ppello não estil 
crn rb~m~iio; peQo an nobre deputado que 
~;~ r.;:nrinji!. â questão de ordem. 

O SR. G.\SPAR Dac;~rMoNo-Si eu estivesse 
'r:tta:ldo com ~\migo~ e co-religionarios po
liticos. o appello. o acc{,rdo, te1•ia sido feit0 
11:\S ante-sabJS e corredores da. C<.~nmra. mas 
~:>tou tratando do um 11.ccórdo entre adver
sut•ios, que l~ p1•uciso ser pa.rlamentarlsado na 
propria cam~ra. · 

Insi~to, pork.nto, acceito o appelio, si o 
n~bre depu~do. 1\eu.ccôt•do com a sua mo,ioria 
~i compro:ner.tel' a acceito.r o substitutivo 
t'ODlo lase da di~cussão. 

~a Sr. Px·c,:;.i.!.icu~c -A; questão dê 
n;·rl~m lev:1nt:da p2lo nobre d.epu;;ado pe[o 
ll i o :la J:meiro. respondo: a. Mesa. não consi
•lo;•r. o su.üstit.~;tivo do nobre deputado por 
P::t <!;).mbuco irr~u:rso no art. 40 da Comti
t-"t:~iç ü:c~. 

Opportunu.mente Stlbmstterei a votos o re
qu~l'imento ue retirad:1 do substitutivo. 

V:tc -se IH'oceder C• votaçiio do ~ubstitutivo 
do Sr. z,,ma.. · 

o s~·. l ?auf,i:uo C! e '§ou2!:a Ju
u:ior (peltt ~:wcl~m) requer pre'erenc·la. da 
vota\~o para. c~ substitutivos oíl'erecidos ao 
projcc<o n. 226, de 1$95. pela oro1em de sua 
apres"ntação. e bem as:;im votação nominal 
:para o projecto da Com missão Mixta. 

Consulhda., u Curnara a.pprova o requeri
mento tio Sr- Pa.ulino ele Souza Junior. 

Sii.o successiv•110ente P''oSLos a votos e '''-
jeitados o;; sub~titutivos nuerecirl.os ao pro
jecto 11. 226; lle 1895, pelos Srs. l.ama Ch:t-
gas Lob:~.to e Er·ico Coelho . ' 

Con·mlt:ul~ .. a Cam:.r.'l. !:oncGàe a J"et irada 
pedkln. pelo St•. '}n;;pn.t• urummiJnd , •lo sub
stitutivo que oiTereceu. 

E' annuncia•1a a \"Otaçil.o llo pt•ojecto n. 226 
de 1895, da Commissão Mixta. ' 

O Sl"- Pt·esiden.t.~ .:.._ Vae-se prD~e 
der á. vota.(;ão nominal. 

Proc:de!ldo-s,e á ~-ot<1.ção nominaL respon
dt!m >t«,1. lil!O c , n1>.0 apprc'·~m o proj~cto 
n . :·'YG, d(_~ ~: !l~ ~~- ~ S:-s .: P" j:tt=. tn f 'i !·,::: .. G~1, ... 

-~ : :~ ·- ~. .... ~-~ ·;t . .z -:::: c:~:.~v :l~: 
..... : .-i;:: ... : ~ .Cost:·.: 

Ro~rigues, Edu:wdo de Berr{;rlo, Christi!Jo· 
Cruz, Anisio de Abreu, Nogucir~. Par :maguà, 
Arthur de Yasconcellos, Pll'ES Ferreira., l<re
derico Bo•·ges. GonÇ3.lo de Lugos, Thoma.:1 
Cavalcanti, Ildefonso Lima. João Lopes. Fran. 
cisco Benevolo, Jose Bevilaqna, Augusto se. 
ve:o. Tavares d~ L:;:ra, Junqueira Ayres, 
Trmdade. Gouve1a L1ma, Francisco Soclre 
Aristi 'es r1e Queiroz, Vergue de Abreu. Lco~ 
vigildo Filgueiras, José lgn: Ci,,, Flav~o ue 
Araujo, Sebastião Landulpho, Arthur Rios, 
Torqu:>.to Moreira, Antonio de Siqueira, Jos0 
Car·los, França Carvíl.lbo. Oscar Godoy, Al
cindo Guanabara:, Thomaz Del'fino, Amcl'i':o 
do Mattos. Silv;~, Castro, Nilo Pcçan lla, At::os
tillho Vida!. Ernesto Brazilio, AimeidD. -Go
mes, Landulpho de Magalhães, Campo1ina 
Lima Duarte, Vaz rl e Mello, Chagas Lo'to.to: 
Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, Ferraz Ju nior, 
Octaviano de Brito, Cupertino fl e Siqueira, 
H.odo!pl1o Abreu, Art hur Torres, Paulo 
Queiroz, Casemiro da Rocha, Dino B~;er.ü. 
Bueno de Andrada, Pad.ua Salles, Fi'a.ncisc•) 
Glicerio, Furta.·1o, Ovidio Abrant~s. X:l.Yier 
do Valle, Mariano Ramos, La.meull:::. Lins, 
Almeida Torres, Alencar GuimarãGs, Bra1:ilio 
da. Luz, Lauro Mül ler, Paula Ramos. P;•an
cisco Tolentino, Emilio Blum, Fon:lO;c~ Gui
marães, Martins Costa., Març~.l ~scol;n r., ,\.ro.
gelo.Pinhei~, Pereira da Cosk. Ap9:-,t: c:.~ 
Ma.rwnse, Rtvndavi:l. Corrêa. Yk~o,·iro o :.Ion
teíro, Aureliano Barbosa. Pint o d<J. J.o•.::ha. 
Vespasiano de Albuquet·q-ue. Fl'V.D.cisco ,\.l.eil
castro e Cassiano do Na::;cim<lnto. t0L) 

Respondem sim os Sr s : Limt'.. B:tcu~·y, :~0. 
Peixoto, Benedicto Leite , Viveiros. Lu iz Do
mingues , Gustavo Ve!'a8, Jo::s lvh:.ri<!!!O, 1'o
lentino de carvalllo, Pereira ele Lyra, G~s;,1:u· 
Drummond, Coelho C;ntr~. Ccroelio dlt Fon
seca, Lourenço de Si , Medeiros e Alhuquer, 
que, Gonçalves Maia, Carlos Jor ge, Roc!J.;:. 
Cavalcanti, Olympio de Campos, Menezes 
Prado, Geminiano Brazil. Santos Pereira, 
Augusto de Freitas, Manoel Caetano, Pa;nla. 
Guimarães, Marcolino Moura, Galdino Lo
reto, Belisario de Souza, E1•ico Coelho. Fon
seca. Portella, Euzebio de Queiroz, Julio SJ.n
tos, Paulino de Souza Junior , João Luiz, 
Carvalllo Mourão, Fortes Junqueira, Frn.n· 
cisco Veiga, Lamounier Goàofredo, Ril;eiro 
de Almeida. Valladares . Matta. :Machado. Ole
garío lvio.ciel, Paraiso Ca.valca.nti, Doming·ues 
de Castro. Adolpbo Gordo, Vieira de Moraes, 
He1•menegilclo de l\Ioraes, Alves de Castro e 
Urbano de Gouveia. (48 . ) 

O Sr. Presidente- O projecto 
n. 226, de 1895, fv i rejeitado por 91 contra. 
48 votos. 

O§;,~ . Pa.ulh;-;t? d e 5c.-..;.~;a . Y;,o-:. 
!.:.P .!·:::" {p ~~a. oí·d~.-n)-Sr. ~~c;; :ãG r·.f. :J: o:· ...... ~.!'~. 
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tado que eu previa, quando ba tres dias pedi 
o adiamento da. discussão do projecto, para 
que do Senado viessem os papeis e documentos 
indispeusaveis para o exame e discussão da 
questão, realisou·se. 

Peço, p!>is, a V. Ex .• Sr.presidente, que me 
dê um substituto na Commissão Mixta.. 
(.4.poiados e não apoiados.) · 

Penso que a Commissão Mixta. deve con
tinuar nos seus trabalhos, vorque a propria. 
Camal'a. a.lfo~ctou a. es..qa, commissã.o out_ras 
.questões, como a da Bahia., Amazonas, etc., 
portanto, deve ella. continuar emqua.nto não 
bOUVf•r por parte da Camara. uma revogação 
expressa. do ma.ndato que lhe foi conferido, 
ou emqua.nto V, Ex. não ma.nttar buscar os 
papeis que lhe foram confiados, para que 
sejam a.rch i vad os. 

Eu. porém, por motivos que V. Ex. com
preheo.derá, peQO a V. Ex. que me exonere 
do cargo, dando-me um substituto. . 

O Sr. Gaspar Dru.mlll.ond 
(i1ela ~;t·dem)- Sr. presinente V. Ex. deve 
sentir-se muito embaraçado neste momento. 

A ca.mara. rejeitou o projecto vindo da 
Commi~o )1ixta, quanto ao caso de Sergipe. 
e rejeitou outros substitutivos a esse p!'Ojecto; 
mas a ual !oi a i dl-a que presidiu á rejeição 
e\.les1 

O SR. PRESIDENTE- Previno ao nobre depu
ado que não é isso que está em discussão. 

0 SR. GASPAR DR.U:O.I:M0"-1> - V. E:t. me at-
tenda.. . 

O S.r. Po.ulino <l e Souza ..Ju
niol" (ptllt oJ·clcm)- Sr. presidente, si eu 
tivesse sido eleito pela Camara, compreben.
dia. que v. Ex. submettesse á. S\la delibera
ção o meu pedido, mas ou fui designado pelo 
então presidente da. Ca.mara., o digno 1• vice
presidente, St·. Arthur Rios. 

A Ga.ma.t·a resolveu nomear uma Commis
são Mixta. c S. Ex. designou para. ella tres 
membros. 

Julgando, portanto, não haver necessidade 
de consultas ó. Cama.ra., peço a. V. Ex. que 
me dê um substituto nessa. commissão. 
' 0 S!t. PRESIDENTE - V. E.x. foi nomeado 

pela Mesa em virtuue de uma resolução da 
Camara e, portanto, só a. Cam:l.ra poder-ei. 
dispensai-o. 

Por isso vou consultai-a sobre o pedido 
de V. Ex. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Pau
de Souza Junior, foi approva.do por 63 contra. 
60 vot.os . 

O Sr. Pret\idente - A 1\fesa. no· 
mearã. opportunamente o substituto du nobre 
deputado, Sr. Pa.utino de Souza Junior, na. 
Commis~io Mi:r.la.. -

E' ~nnuncia.da. a. votaç-ão das eClenda.s do 
Senado ao proje.-.to n. 138 D, de 1895, que 
fix:~. :1. despezado Ministerio da Guerra. ·para o 
exercício de 1896, as quaes foram mantidas 
por dous terço3 de votos pelo Senado n:l. 
Jórma do art. 3V,§ 1• da COnstituição. 

E' posta. a. votos e a.pprovada a seguinte 
emenrla do Senado: 0 SR. PRESIDEi\"TE- 0 Sr. Paulino de Souza 

Junior pediu exoneração de membro da Com· Ao n. 2- Supremo 'frlbunal Militar- Re
missão .\1ixta.. e é sobre isso que vou consul- dum-se a liG:8CO$ a ve.rha de 200:800$. pa.s-
•.ar á Colmara; sando os membros do Supremo Tribunal Mi-

o litar que ti verem o posto ele marechal a. 
O SR.. GASPAR DaumroND- que eu digo, perceber.em vez de gratificação de commando 

Sr · prosidente, é que V· Ex. não póde dar de exercito, do art. 24, cap. 5• da lei :).ppro-
substituto ao nosso collega que pediu exone- d 1 d 
l'ação. Dan<LO esse substituto, V. Ex. vae va a pe o ecrel.o n. 946 A, de 1 de novem
entrar na :l.llreciaçã.o do voto da. Ca.ma.ra. Per- bro d& 1890, a gratificação de com mando de 
<>unt<1, qual foi a. apreciação da. Cama.ra 1 corpo do exercito, de que trata o mesmo 
"' d - artigo. 

Foi rejeita a. a. questão in timíne ou em E' posta a votos e rejeitada por 101 contra 
e;pecie~ d d Eis a. questão. 10 votos, a seguinte emen o. o Senado: 

Portanto, si v . Ex., consulta li. Ca.mara Ao n. 5-Dep,is das palavras - gabinetes 
S\lbre o pe:Udo do nosso collega, muito bem ; de pbysica c chimi.::a. da Escola Militar da 
ma.s si resolve por si, não. Na minha. opi- Capital Fo/.!twal-elimine-se todo o resto do 
niã.o, a. commi~sã.o 'Mixta. está. dissolvida., e período. 
portanto\". E~. não tem que fazer nomeações E' posta. a votos e rejeitada por 103 contra 
da membros substitutos para. e&$& commis..->ão. 7 votos, a. seguinte emenda do Senado: . 
O ~:. . .i>Jt.ESIDE.'\'l'E- Pedir clispensa de qual- Ao n. 15-Pra.ça.s de pret- Supprima-se a. 

qner cora~nissão é direito do deputado pe- verba de 100:()()0$, destinada a premios. 
d:l-a. e ú. camara cm11pete a.cceita.l-a. ou não. O E' o projecto enviado á. commL~ de Re-
t !lf:lr6 deputado. ~ - . Paulioo de Souza Ju- dacção. 
nior, p~th :t .\ispensa.-i e membro da. Commis- E'annunci3.da.a.votaçãodoprojecton.212A, 
sl o Mixra, E• port·.nt.:> vo~ l!l.!h'llO?.tter a votos , de 1895, regulando a execução dos :'rts. 6o 
Lj~ ;i&ihlu. . -I e 7• ria. lei n. 183 C, de 23 de S!:teml.lro de 
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1893 determinando q:ue pelo gove~no seja 
substttuido por apolices de capital e J.uros d 
ouro-do valor nominal de 1:000$ e JUr9S e 
4 •;.' todo o lastro e:ffecttvamente dllpoStta.do 
até 17 de dezembro de 1892 para base das 
emll!sõe$ bancarias, com -voto em sepa.ra,d~ do 
Sr. Paulino de Souza Junior (1" d;scussao.) 

"\\ Posto a votos, é a.pprova.do o seguinte 

-~ PJ.W.JECTO N. 212A -:-DE 1895 

Para execução dos arts. 6• e 7" d.a. 1P.i 
D . 183 c~ de 23 de Setembro de 1893. o Con
gresso Naci<>nal decreta.: 

Art.I.• Ogoverno,logo d~po~s.da. promu~
&ação da. presente lei, substltULra por apoh
OOs de capital e ju!os ~ ouro.,- do valor no
minal de 1:000$ e JUros de 4 •J., todo O lastro 
etfectiva.mente deposita4o a~ _17 de dez~m
bro de 1892, para. base das em1ssoes ban~ar1as, 
devendo o mesmo lastro ser calculado n~ 
especies em que ~e achava 1e~l~ente consti
tuído na.qucllo. cpoca c subs1stmdo pora. cf
feito a conversão rea.llsada. em -virtude do 
dec~to n. 823 B, de 6 de o~tubro de 1 8~0. 

o ouro será calculado a taxa camb1al fi
xada pelo decreto n. 1.5~3 E', ~e 30 _de se
tembro de 1893, e as apohces ,m~!us1ve as 
resultantts da conversã.o determmada pelo 
citado decreto de 6 de outubro de 1890, pelo seu valor nominal. 
· § i. • As novas · apolices s~rão inscript.as em 

nome do Banco da Republica. do B1"a.Z1l e os 
seus jlirOh e5cripturados ~~ nome delle nq 
Thesouro, devendo esses JUros ser. ta~be~ 
convertidos em a.poliees do typo aclJDa mdJ
ca.do, logo q~e a sua somma. attinja á. diffe
rençà. P.:ristente en~e o valor das no?s bau
caria.s em cir:>ulaçao e o valor nom.mal das 
apolices de que trata a disposição anterior. 

§ 2.• O Ba.nco da Repu'6lica do Braz1I, de 
accordo cóni o governo, fica. autorisado a 
titilisa.r as apolices a que se z:e!ere ~ p~e~ente 
lei, em epenções tendentes a cons~ltu1çao d~ 
reserva metaUilla, logo que, na formo, da le1 
n.l83 c de 23 de setembro de 1893, deva se e 
restabel~c.ida a conversit..ilidade rlas notas. 

§ 3.• Os lastros OO:nc~rios que,. na f9rma 
desta. lei. foraiil. subst1tuvlos, contm~!l.r~J:O na 
possedo Governo, que delles podera. dtspor 
como recul'SOs extmordiila.rios de receita. 

Art. 2. • Revogam-se as di$jlosições em con
t rario. 

O• @r@. C · _ .!liQ Abran te-t~~ e 
Ribeiro · de Almeida (pela orde>r•) 
declaram ter votado contra. o projecto nt
mero 212 A, de 18%. 

oS&.. PREsmENTE- Os nobres deputados 
mandeQl. ~suas declarações por ~ripto. 

E' -posto a; yotos . e appr~va~lo em 3• d~s
cussão e enviado <L Commtssa.o de Redacça.o 
o seguinte 

PR.OJ~t;IO N. 101-}895 ---
O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1." Fica o Poiler ExMutivo nutorisado 

a re\·erter {~ l" classe do exercito o tenente 
reformado da arma. de ca.va.llaria Carlos Au
austo Coo-oy. 
"Art. 2~• Revogam-se as disposições em con
trario. 

São successivamente postos a voto_s e ap: 
pr·ovados em discuss~ unica _e env1ados a 
Commissão de Redacça.o os segmotes 

PaOJECTOS 

N. 220-1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 2. • Fica concedida a D. T_heodollna. ~ 

Motta. Gomes e Silva. a reversa.o da pensao 
que percebia sua. finada._ mãe D. Pu~cheria. 
Pires da. Motta Gomes, v1uva do ca.p1tão de 
Volunta.rios da. Pa tr-ia Francisco Coelho Go· 
mes, morto na. campa.IJba. do Pa.ra.2'uay. 

Art. 2 .0 Revogam-se a.s disposiQões em con
trario. 

N. 2.37 - !895 

O Congresso Nacional ~esolve: 
Artigo unico. Fica conced.id~ a Daniel G~

mes da Silva, ex-praQ& do extíncto batalhao 
de caçadoreS n. 8, a pensão de 25$ mensaes ; 
revogadas as diSposições ~m contrario. 

E' ~em debate encerra.da·a. discussão unica. 
olo projecto n. 200, de 1895, autorisa.n~o o 
Poder Executivo a. conceder ao Dr. Henr1que 
Autran da Matta e Albuquerque, assistente 
de cliuica da Faculdade de Medicina da Bahia, 
seis mP-zes de licença, com o respectivo orde
nado, pa.ra tratar de sa.ude onde lhe con
vier. 

São successivamente sem debate encerrados 
em 2" discussão os artigos do projecto n .39 A • 
de 1895,determinando as condições de reaqui
sição dos direitos de cidadão bra.zileiro, com 
voto em separado do Sr.Ma.rtills Costa Ju
nior. 

E' sem debate encerrada a 1• discussão do 
pr;jecto n.l3-2, de 1895, tornando extensivo 
us praças da bri~-ada. policia.! da Gapita.l Fe
det a.l e du corpo de bombeiros, que se inuti
lisa.rem durante o tempo de praç.i, o diretto 
de que gozam a.s praças do exercito e arma-
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da, de serem recolhidas ao Asylo dos Inva· 
lidos. 

E' sem debate encerrada a 3' discussão '.lo 
projeeto n.B4 B, de 1894, autorisa.ndo o go· 
verno a contract.a.r com quem melhores van
tagens o1ferecer <>' serviço de uma viagem 
mensal na linha de navegação entre os por
tos de Corumbã., S. Luiz de Caceres. Miranda 
e Aquidaua.na., no Estado de Matto Grosso. 

E' annuociada o. continuação da 3' discussão 
do projecto n. 133 B2, de 1893, com parecer 
sob n. 133 sa, cla.ssiticando ·em quatro classes 
a.s repartições fef.eraes e uniformisando os 
venciiJtentos dos respectivos funcciona;rios. 

ô Sr. A.u guato de Frei t a s -
Sr. presidente, peço licença para a.pre..<oenta.r 
uni substitutivo a este projecto. 

O trabalno da. commissão não me parece 
ter attendido sufficientemente ném aos int~r· 
esses dos funccionarios publicos, nem aos in
téresses do fisco. 
. E como o projecto é da ma.ior ~~por~ncia 
(apoiados), peço a. V. Ex. que SUJelte a Ca
mara. um requerimento de adiamento da sua 
discus;;ão até que, impresso o substitutivo 
que o1fet•eço. seja. elle distribuirlo e conhecido 
da Camara., :Podendo ser este adiamerito por 
48 horas. 

Só então poderá. a. Camara. ter conheci
mento e entrar no deba.te deste importante 
projecto. (Apoiados, mttito TJem.) 

Vem á M653.. é lido, apoiado e posto con
junctamente em discussão o seguinte 

PROJECTO SUBSTITUTIVO 

Classifica em cinco classes as repa,·!,:çaes (ede
raes e ttniformisCI os tJencimentos dos respe
ctivos (unccionarios 

(Substituto oll'erecido pelo Dr. Augusto de 
Frei~ em 3• discussão do projecto n.133 B' 
de 1896) · 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. }.n Para o pessoal administrativo das 

di1l'erentes repartições publicas vigorarão as 
seguintes tabeUas, subdivididos os vencimen
tos em 2/ pàra ordenado e 1/3 para grati
ficação: 

De :t• classe 

Primeiros otnciaes (comp~e
bendidos os primeiro~ escri
pturarios) ......•.........•• 

Segundos dfictaes (compre
b.endidos ')S serundos escri· 
pturarios) ..••....•..•.•... 

Amao uenses (eomprebendidos 
os terceirl)s offieiaes e os ter· 
eeiros escripturarios) •••.•. 

Praticantes \COmprehendidos 
os quartos eseripturarios e 
os q uartol3 ofliciaes) .. •..... 

Porteiros ....... . · .......... . 
AjurJa.ntes ........ •.• .•.•.... 
Cont.inuos • . ...•...... . •..... 
Correios .•.•... . . . .•....•.... 

De ~ cl!lSse 

Directores ....•... .••... . ... . 
Chefe de secção .•••••.•••• ••. 
Primeiros officiaes .. •.• .•.... 
Segundos otlieiaes ....•.. , ... 
Ama.nuenses .•.......•.•. . .•. . 
Praticantes .•......•.•...•..• . 
Porteiros .... . ......•. . •.•... ,. 
Contínuos •... • .•.....•... .. ... 

JJe 3" classe 

Director .•...•.•..•..•..• • · .•• 
Chefes de st>cção •. .•....•....•. 
Primeiros oR\ciaes ••.•....•.... 
Segundos otliciaes .. •....•...•. 
Amanuenses ••....••.....•..• • 
Praticantes ....•.....•... · •..•.• 
Porteiros .....•........ . ....... 
Continuas ...•. . .. . ...••.•..... 

Dé 4• ;ctassé 

Director .... . ...............•. 
Chefes de secção .....•. . •... . . 
Primeiros officiaes ..•. . .. . ..•.. 
Segundos officiaes ...•.•. . ..•.• 
Ama.nuenses ....... ...... . •.•• 
Praticante ....•................ 
Porteiros •..•.......•. . .•... . .. 
Contínuos ..•......•..... . ....• 

De 5• classe 

Director .....•......... .. ....• 

Directores . ..............• . .• · 
Chefes de secção (sub ou vice

directores e dire<;tores de 

Chefes de secção ...•..•.•..... 
Primeiros oftleiaes . .•..... . ... . 
Segundos officío.es . ••..... .. . . . 

12:000$000 Amanuenses ....... •.• , . •.•...• 
Praticantes . •...••....... . •••• 

seCção) ••••••••••••••••••• • 
Porteiros .. . ....•...•... •. . •. . 

9:000$000 ·Contínuos ...•.•.•.. •... . •.•..• 
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6:000$)00 

5:200$000 

4:200$000 

3:000$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 
2:000$000 

8:400$000 
7:200$000 
5:200$000 
4:200$000 
3:610$000 
2:400$000 
2:400$000 
1:600$000 

7:200$000 
5•200$000 
4:200$000 
8:6()()$X)O 
2:400$000 
2:000$(100 
2:000S000 
1:500$000 

6:00=000 
4:800 
3:600 000 
3:000$000 
2:400$000 
l :800$000 
l :800$000 
1:200$()00 

4:800$000 
3:600$000 
3:000$000 
~:800$0QO 
1:400$000 
1:400$000 1:= 
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Paragrapho unico. Os venoimencos dos car
gos puhlicos, q_ue constam apenas de gratifi
cações, e, pol' não est~rem oomprehendidos 
nas ta.bellas anterioJ--~s. são elevados em dis
posições especiaes, continuam a ser pago~. 
embora augmentados, a simples titulo de 
gratificações. 

Art. 2. • No Ministerio da Justiça e Nego
cios Interiol'es, ficam lfssim cla.ssiftcada.s as 
di1ferentes repartições : 

De t a classe 

a) Secretaria. de Estado. 
b} Inspectoria Geral de Saude dos Portos, 

mantidos os vencimentos actuaes do inspector 
ger,,l, consir'erados os ajudantes e o secre
tario.como chefCl; de secção, os medicos auxi
liare$ e o officia.l ma.is ant igo como I• offi
ciaes e D otficia.l mais moderno como 2• otll
.eial. 

])e 2> classe 

a) Secretaria do Supremo TribunaL Federal 
considerado o secretario como director, os of
iiciaes .~orn l "' officiaes, os amanuenses como 
2•• otliciaes o os continuas como praticantes. 

b) Secretaria. da. Cõrte de Appellaçã.o, con
siderado o secretario como director. 

c) Repartição da Policia, considerados o 
secreta.rio como director ; o official maior e 
os medicos como chefes de secção ; os omciaes 
e tbesoureiros como 1•• ofilciaes ; os escriptu
rarios, o administrador do deposito, o admi
nistrador e o medico da Casa de Detenção 
como 2"' offlciaes ; o inllpocto't' dos vehiculos, 
o ajudante do administra.dor e o escripturario 
da casa. de Detenção como praticantes, os 
offi.ciaes do expediente, os escreventes, os 
auxiliares e (IS guaJ"das da policia do porto 
como contínuos e mantidos todos os demais 
-vencimentos de todos os empregados. 

d) Archlvo Publico, considerados os archi
vistas como I•• otl:iciaes, os sub-archivistas 
como 2'·• officiaes. 

e) Bibliotheca Nacional, considerados, D se· 
. cretarii:i como I • officia.l, o conservador como 
2• officiill, os auxiliares como praticantes, o 
ajudante do porteiro como continuo e o ma
chinista como praticante . n llfuseu Nacional, considerados os dire· 
~tores como cfiefes de ~.ão, os sub-dlrecto
ies colJlo r•• officiaes e mantida a. gratifica· 
ção actual ao que servir dP. secretario. o bi
bliothecario e os natut-alistas ajudantes como 
2<'• oftlciaes, o sub-secretar io e os prepara
dores Cómo 3'" ofliciaes e o ajudante do por
. \eiro como continuo . 
· g) .AS3istencia de . ..Uiena.(los, considerados, 
o director da SECretal'ia como 1 ° offl.cia.l e (16 

medicos como 2••, o eseriptu1•a.rio como 3°, os 
diroztores do museu anatomo-pathologico e 
do gabinete electro-therapico,_ o pharm:~u
tico, o amanuerrse como pra.t1cantes, o clrUr· 
giã.o, ophtu.lmologista., os in~rnos e~ porte!ro 
como contiunuo. Nas colomas, constder<Ld.o o 
director como chefe i!e secção, o medico como 
I" official, o a.dministrador como 3• officiat, 
o escripturario e o pha.rmaceutico como pra
ticantes. 

h} Faculdades fle medicina e direitos, es
colas Polytechnica e de Minas, considerada 
como gratificação aos lentes que exercerem as 
funcções de director a. imp'>rtancia. de ser con
sidera.~os os secretarias como chefes de secção; 
os lentes ca.thedrat icos como nirector es de 2• 
classe· os substitutos, directores do museu e 
chefes' dos trabalhos a.na.tomicos e os biblio
ihecar ios com 6:000$ annuaes; os prepMado· 
r es de anatomia pat hologica com 5:400$, os 
preparadores, os sub-secretarias e. os sub
bibliotbeco.rios e o agente thesour em> da. Es· 
cola Polytechnica com 4:800$: os professores 
da.s escolas.. Polytechnica. e de :Minas 5:2008: 
os lentes. do curso annexo nas f'aeuldades ~e 
direito 6 :000$; os assistentes de clínica 3:60~$; 
o porteiro da. maternidade de _2:400.$; os 1D· 
ternos de clínica. 1 :200$, consider ados os be
deis e os guardas da Escola Po~ytechnica.,que 
servirem de ajudante do porte1ro. de a:rc~l
vista de continuo, dos que servem na. b1bho· 
ttieca' como :pratica.ntes e equiparados os ou-
tros guardas aos contínuos. . 

i) fuspectoria. de Sa.ufle dos P?rtos do Po.~~
Recife Bahia e Santos, conSiderados os m· 
spectores como directores, . o ajuda~te e o 
auxiliar que tambem pa.ssa.ra. a. l\enomma.r·se 
ajudante como chefes de secção, os secretaries 
como 2"' ofll.ciaes, os guardas cowo con
tínuos. 

j ) Directoria Geral de Estatisca, retirada G.o 
Ministerio da Viação . 

h ) lnstitutD Sanitario Federal, m.a11ti< ~Cos 
os vencimentos actuaes de todos os funcclO· 
narioseautorisado o Poder Executivo a 1'001'· 
ga.nisar este estabeleeirnento, dotando-o com 
os recul'sos impl'escindiveis ao seu desenvol· 
vimento . 

De 3> classe 

a) Secretaria da Tribun.a.l Civil e CrimiDAI, 
considerado o secretario como dil'ector . 

b) Inspectoria. de Saude do Porto do Rio 
Grande do Sul, considerado o inspector como 
director, o ajudante e o auxiliar que pas~ril. 
tambem a. denominar-se ajudante como thefes 
de secção. o secretario como 2• otfl.cial, e os 
guardas como continuas • 

c) Lazareto da ilba. Grande, mantidos os
-vencimentos do actnal administrador, ficando 
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supprcsso o loga.r ~o caso de · va.,"ll, conside
rado o almoxo.rife como 1• o!Iicial e o escri
ptorario como 2" officiaL 

e) Hospital Marítimo de S.:~.nta Izabel, man
tidos os actuaes vencimentos do director e do 
interprete, considerado o pha;rmaceutico como 
1• offlci&l, o a.lmoxa.rife como 2•. o escrivão e 
o a. gente de compras como 3 ·• officiaes. 

() Hospitaes de isolamento de S. SebaE>tião 
e Santa Barbara. considerados os pharmaceu
ticos como 1•• officiues, o a.lmoxarife como 2", 
os escrivães e agentes de compras como 3"• 
officiaes . 

De 4• classe 

a)· Gymnasio Nacional, mantidos os venci
ment':ls actuaes de todos os funccionarios. 

b) Peda.gogium, mantidos os vencimentos 
actuaes dos !Uncciona.rios. 

c) Escola Nacional de Bella..s Artes, manti
dos os vencimentos actuaes de todos os func
cionarios. 

d) Instituto Nacional de Musica, mantidos 
os vencimentos actu<les de tOO.os os funccio
narios. 

e) Instituto de Surdo~-Mudos. m3.ntidos os 
vencimentos actuaes de todos os fi:tncciona
rios. 

f) tnsmuto Benjamin Constnnt, mantidos 
os vencimentos actuaes de todos os tunccio
narios. 

s 
a.judant.;s c1a. Inspectoria Geral c!e S:~.ude •!o.; 
Portlls, percebendo, sem pr~iuizo dP. seu 
vencimentos, •~ gl':l.title3.Çáo de 3:00U$ an
nuaes. 

§ 4. o O pessoal do !azare to de tamandarê 
não poderá. tel' vencimentos superiore!' aos 
que essa lei estabelece para o da. ilha Gra1hl~. 

Art. 3." Fica cla!'Silicada como de L• classe 
a secretaria de Esta·lo do Ministet•io dus Re· 
!ações Exteriores, considerado o archivis~ 
como 1• official. 

Art. 4.• No Mioistcrio da. i\ro.:.oinha tlco.m 
assim classificadas as dil!erentes repart.ições: 

De 1• classe 

a) Secretaria de Est:~o. considerado o offi· 
cial arehivista. cvmo t• o!ficia.J. 

b) Contadoria da Marinha, considerado o 
archivista como l" ofll.cial, o {)ao<wlor como 
1• official e os fieis como amanuenses. 

De 2" classe 

a) Escol:~ Naval, consider.:.do o secrztario 
como chete de sec.;ão, o bi;,liotheco.rio como 
1• official, m:mtidos o;; -vencimentos &.ctuaes 
dos lemes e substitutos e professores, e ele
vados a l :800$ os vencimentos dos mestres 
de esg•·ima e gymnastica.. 

g) lnspecloria de Saude dos Portos do 
Ceal'á., Al:l.~ôas, Maranhão, Espírito Santo, Arseno.l ue M<winha. rl<1. Capital Feder-a.!, 
Paraná., e Santa Ca.tharina., considerados os incluindo secretaria e empregado~ civis do 
inspectores como di reatores, os secretarias corpo de engenheiros navaes e ~as directorias. 
como 3•• officiaes e os guardas como conti conside:.-ados o secretario e o aimoxarife como 
nuos. - chefes de secção. os officiaes e os escr iptura-

hJ Casa de correcção, considerado o medico rios do almoxarifado como 1•• offlciaes. o 
como chefe de secção, o vedor e o chefe da. agente de comp!·o.s como 2" oCJicia.l e os ti(:is 
contabilitla1e como 1•• ofll.ciaes, o escript.u· do almoxarifado e os escreventes como pra· 
rario como 2", o conferente como a.manuense tica.ntes. 
e mantidos os vencimentos actuaes do por
teiro-comprador. 

De 5• classe 

'J lnspectori.'l. de S3.ude dos Portos do Ama
zonas, Piauby, Rio Grande do Norte. Ser
gipe, Parahyba e Ma.tto Grosso, conside1'ados 
os inspectores como chefes de Se<l(.!áo e C'S 
guardas como continues. 

§ 1. • Continuam em vigor as disposiçõ"s 
de lei que estabelecem gratificações pelo 
tempo de servi~ de ma.gisterio dos me.mbros 
das Cl1rporações do ensino superior. 

§ 2. 0 Fie&rio suppressos ã. medida que 
forem vagando os loga.res de metUco-.1.uX::!ar 
da. Inspectori11. Geral de Saude dos Portos na 
Gapital Feder:~.!. . 

§ 3 .• O lazareto da ilha. Grande terá. um 
director medico elfectivo que será um -dos 

De 4" cla.i$C 

a) Ca.pit:mia do Porto do Rio de Janeiro, 
elevados a 8::200$ annuaes os vencimentos do 
secreta1·io ; 

h) Jloparti~;"~O da Carta Marítima. mant:
das ;w :,•ra.tifiro.cões dos funcciona.rios milit~
res !": considerados o o!ficia.l-::.rchivist.1. c.-omo 
z·· offiC:al e e~cre,·entes como ::~raliront!'~. e:e
vados o. 4:(~$ os ve:u:imentós do dcscnhiSttl· 
a.rclH tecto. 

a) H()spital Central da Marinha, conside· 
ra.dos os ~creventes c.omo praticantes e o 
ajudante do porteiro cQmo continuo. elevados 
a l: 200$ os vencimentos dos oflicia.<-s de 
pharmacia ; 
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b) Arsenaes dos estados (incluindo secreta
rias e empregados civis das directorias) con
siderado o secretario como chefe de secção, 
os oflieiaes como 1« oftlciaes, os amanuenses 
como 2··• offi.ciacs. os csCTe>entcs como prati
cantes; 

c) Capitanias ilos portos dos estados, ele
vados a 2:400$ os vencimentos das secreta
rias da Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, . São 
Paulo e Pernambuco; a. 2:000$, os do Mara
nhão, Ceara. Espirito Santo, Santa Catha· 
ri na; a 1:200$, os do Paraná, Piauhy, Para· 
hyba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Matto 
Grosso. 

§ 1." O pessoal mllltar dos arsenaes con:ser
Volrá. os vencimentos actuaes. 

§ 2." No corpo de marin!Jeiros Naciona.es e 
escolas de aprendizes, altl!rarlos apenas os 
vencimentos dos professores de ensino ele
mentiu, mestre de musico, gymnastica e es
grima, equiparados ao~ do Arsenal de Guerra 
d3. Copilal aos dos arsenaes de guerra dos 
estados o~ dos estados. 

§ 3." Equipar-adcs os vencimedtos doa rle
~enhistass do Arsenal de Marinha aos dos da 
Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Art. 5." Ficam assimclassiticadas as repar
tições do Ministerio da. GuE-rra. : 

1Je t• classe 

a) Secretaria do Estado. 
&J Repartição do Quartel General-Mestre, 

alterados apenas os vencimentos dos pa.izanos 
considerados como praticantes-

c) Contadoria Gel'al da Guerra, considerado 
o pagador como 1" otHciol e os fieis como ama· 
nuenses. 

De 2• classe 

a) Supremo Tribunal Militar alterados 
apenas os vencimentos dos officia.es, consi
del'ados como 2"" otflciaes, do porteiro e con
tinuo; 

b) Escola Superior de Guerra, considerado 
o secretario cnmo 2 • ollicial, o bibliotbecario 
como praticante, o escripturprio como 3·• of
ficial. os amanuenses como pr:Lticantes, ele· 
vada. a 900$ a gratificação aos auxiliarl's r! e 
es~ripta e mantidos os vencimentos actuaes 
de todo o pessoal docente. 

De 3·' classe 

a) Escolas Militares, considerados o secre
tario como 2• otllccial, o bibliothecarioe o çs. 
criptura.rio como amanuenses, os amanuenses 
como praticantes, elevada a 900$ a gra.tifica
ção aos auxiliares da escripta e equiparados 
9s guardas aos continuos e mantidos os 
a.ctuaes vencimentos de tod<J pessoal docente. 

b) Commi.ssão .Technica. Millita.rConsultiva. 

De 4• classe 

a) Colle~:io Milita,r, considera/lo ci official 
como l" official e os escripturarios como os 
a.ma.nuen~es, mantidos os vencimentos do 
actual porteiro e mantidos os vencimentos 
acluaes de torlo o pessoal docente, equipa
rados os guardas de I'' classe aos contínuos 
~ elevados os vencimentos dos de 2• classe a 
1:200~00. 

b) Arsenal de Guerra da capital Federal, 
considerados o secretario como chefe de sec
ção, o agente e os escrivães como primeiros 
ofliciaes. o archivista como segundo official, 
os ~creventes. o porteiro da. secretaria e os 
guardas do deposito de artilharia como pra
ticantes; elevados a 3:000$ os venc~mentos 
dos apontadores e a I :200$ os dos ajudantes. 
ficando as officinas de uma só ordem. como 
no Arsenal de Marinha. 

Na companhia de aprendizes artiflces ficam 
elevados a 4:200$ os vencimento do pedagogo. 
a 3:000$ os dos ajudantes do pedagogo, pro
professor de primeiras lettras e mestre de 
musica.; a 2:400$ os do pr()fessor de geometria 
e rle gymnastir.a: a. l :60L<.$ os do guarda. e 
dos arljuntos; a 1 :200$ os do enfermeiro e a 
I :080$ os do ajudante dô enfermeiro e dos 
coadjuva.dores 

c) Intend.encia da Guerra, considerados o 
secr~ta.rio e os ~!-lf!10Xarife3. co. mo ch~fes de ~· 
secçao, os escr1 vaes como 1 •• offiCiaes, o 
agente de compras e o despachn.nte ramo 
2"' ofl!ciaes, os fieis e os serventes como pra
tiC<'tntes. 

d) Secretaria da inspectoria do serviço sa. 
nitario, continuando o secretario com os veil· 
cimentos militare..~ que actualmente percebe. 

c) Directoria. geral de obras militares, ele
vados apenas os vencimentos do porteiro a 
1:800$e os dos continuo a 1:200$000 . 

f) Laboratorio Pyrotechnieo do Campinho, 
considerados o ajudante. o secretario e o 
almoxarife como chefes de secçã.o, os escri
vães como I, .• officiMs, e o agente como 2" of
fici(I.J ; elevado a. 2:600$ o vencimento do 
apontador e equiparados os vencimentos do 
pessoal operario ao vencimento que percebe 
actualmente o do Arsenal de Guerra. du. Ca
pital Federal. 

g) Fãbrica. de Pol v ora da Estrella. , conside
rados o ajudante como chefe de secção, o 
amanuense accumu lando as runc~;ões does· 
crivã.o do almoxarifado como lo official, o 
amanuense accumulando as funcções de 
zelador dos edificios como 2° official e o escre· 
vente eomo praticantes equiparados os ven
cimentos do almoxarife aos de 1" official. 
elevados os vencimentos do apontador geral 
a 3:000$ e os do,; guardas das mattas e do 
almoxarifado a I :600$, equiparados os ven· 
cimentos do pessoal operaria ao vencimento 
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que IJercebe aetualmente o do ·Arsenal de 
Guerra. da Capital Federa.I. 

h) Bibliotbeca do exercito, marcado ao por· 
teiro os respectivos vencimentos. 

i) Hospital Central do Ex:.ercito, consicle
rados o secretario e o a.Imaxarife como 
1 o. offlciaes, os fieis do almoxarifado como 
praticantes e o ajudante do porteiro como 
continuo. elevados a 1 :200$ os vencimentos 
de éonservador do arrenal cirurgico, dos 
officia.es de J~harmacia e do enfermeiro-mór e 
a. 960$ os dos ajudantes do enfermeiro-mór. 

Os ajudantes do da capital Federal com 
vencimentos militares e commissão activa de 
engenheiros. 

Os encarregados dos depositos no da capital 
e os ajudantes nos ar::enaos dos estados. com 
vencimentos militares e commissão de resi
dencia. 

Art. 6. • No Ministerio da Iodustria, Viação 
e Obras Publicas, tican~ assim classificadas as 
differentes repartições. 

De fJ classe 

De 5• cla-<se a) Secretaria de Estado. 
bl Oirectoria Geral dos Correios e Adminis-

. traÇão do Districto Federal e Estado do Rio 
a) Arsenaes de guerra do Rro Grande do I de Janeiro e mantidos 03 actuaes vencimentos 

Sul, Bahia. Pará.. Pernambuco e Matto Grosso, de todos os funccionarios. 
considerados o secretario e os alm~xarifes l") Directoria Geral dos Telegrophos, man
com 4:000$. os escrivães como I•• ot!ic1aes, os tidos os actuaes vencimentm de todos os !une
fieis dos escrivães e os e.<;ereventes _como pra- cionarios com excepçã.o dos seguintes qu~ 
ticantes, elevados a 1:400$ os venctmentos_ do ficam equiparados aos do3 correios da Repu
apontador e do feitor. e a I :200$ os do 3JU· blica. os otllciaes e os i•• escripturarios da 
dante de J•Orteiro, ficando as oli1cinas de uma Directoria Geral ficam equiparad•>S em seus 
só ordem, como nos al'Seoae::; de m'l.rinb~:~.. vencimentos aos t•• otnciaes da admi.nis-

Nas comp&nhias de aprendizes artífices, tração . 
ficam elevados a 1:600$ os vencimentos do 
pedagogo. do professor de :primeiras lottras, 
20:000$ e a I :400$ os do mestre de musica. a 
l :000$ os do ajudante do pedagogo, dos pro· 
fessores de geometria e dos de ~ymnastlca e 

Da 2> claste 

a. 8:400S os dos guardas e dos adjuntos. 
b) Hospitaes militares de Belém, Recife, 

Bahia, curityba, Porto Alegl'e, Cuyabâ. e 
provisoriamente do Andarahy, considerados 
os almoxarlf~s r.omo 1•• officiaes, elevados a 
1 :200$ os vencimentos dos tleis tio almoxa
rifado e dos enfermeiros-móres e a 960$ os 
dos enfermeiros. 

c) La.boratorio Cbimico Pharmaceutico Mi
litar, considerados o escripturario como l • of
ncia.l e o agente despa.ehante como 1• otlicial; 
os tlSCreventcs de I" classe e os manipuladores. 
tambem de I• classe, como amauuenses. e os 
escreventes rle 2• classe, e os manipul3dores 
t:l.mbem rle 2• classe, como praticantes ; ele
-vados a l :200$ os vencimento3 dos manipu
ladores de 3·· classe e dos encaixotadores. a 
900$ os dos aprendizes de I • classe. a 540$ os 
rlos ap1-endize; de 2• classe e a 360$ os dos de 
3• classe. 

Paragrapho unlco. Nos orsenaes de guerra 
da Cnpital Federal e nos dos estados, serão 
sel!uintes 0::1 vencimentos do pessoal mllltar: 

O director do Arsenal de Guerra da capital 
Federal com os vencimentos milita1·es de com-
mando de seu posto. . 

O sub-director do mesmo arsenal e os õi
rectores dos dos estados com vencimentos 
militares e commissão activa de engenheiros 
como chefes. 

<:3""'"' v. VI 

b) Districtos telegra:phicos Rio de Janeiro, 
Pa.rã.. Maranhão, Piauhy, Ceará., Pernam
buco, Al&/!"ôas. Espírito Santo, Babiá, Minas, 
norte e sul. S. Paulo, Paraná. Santa catha.
rina, Rio Grande do Sul, Goya.z ( Malta
Grosso ? ) mantidos a todos os runccionarios 
os vencimentos da. tabella; e concedida a gra
tiflca.ção de lO •;. ao.s empregados dos tHs
trictos telegrapbicos do Pará, S. Paulo e Es
pírito-SantO qne perceberem annualmente 
5:~, ou ma1s, e 20 ~~. aos que perceberem 
nos mesmos districtos importancia inferior a 
5:000$000. 

Contador geral. como contado\' gerol dos 
Correios; porteiro e ajudante de porteiro, 
como iguaes funccionarios da Secretaria da 
tndustria; feit<.res. no Districto Federal. como 
pratie<~n t.es. 

c) Agencia Central de Immigração, consi
derados como chefes de secção os ajudantes, 
como 1•• otflciaes os otnciaes teehnicos, coino 
2" otflciaes os officiaes e o official arcbivista, 
como 3-·• officiaes o> ama.nuenses tecbnicos e 
os interpretes, como 4"' officiaes os amanuenses 
e os auxiliares dos interpretes, equiparados os 
guardas aos contínuos. 

a) A administração dos Correios de S. Paulo, 
Minas e Rio Grande do Sul, Pernambuco, 
Babia e Pará, mantidos os actu:l.es venci• 
mentos de todos os funccionarios. 

76 
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ii) Distl'ictos telegraphicos · do Rio de Ja.. 
neiro, Pará., Maraobão, Piauhy, Cearà., Per· 
nambuco, Alag0as, Espírito Santo. Bahia, 
Minas, norte e sul, S. Paulo, Paraná, Santa 
Ca.tha.rina., Rio Grande do Sal e Goyaz; man·. 
tidos os vencimentos actuaes de todos os fone· 
cionarios e concedida a gratificação de 10 •;. 
aos empregados dos distrlct<ls telegraphioos 
do Pará, S. Paulo e Espírito Sa.nto que 1Jer
ceberem annualmente 5:000$ ou mais e 20 •f .. 
a todos os outrm dos mesmos districros que 
perceberem importancia. iuferior áquella. 
quantia. 

c) Jardim Botanico da LagGa., mantidos os 
vencimentos do actual director e os actuaes 
de todos os outros empregados sem prejuizo 
das diarias que pela lei em vigor lhes com· 
pete quando se acharem em excursão fóra 
da capital o director e os na-turalistas aju
dantes. 

d) Estrarlàs de Ferro de Porto Alegre a 
Urugua.yana, Bahia a S. Francisco, Central e 
Sul de Pel·nambuco. e Baturite, mantirlos os 
vencimentos actuaes de tO< lo o pessoal até que 
o Poder Executivo classifique de accordo com 
'l. tabella desta classe . 

De 3• classe 

a) Administrações dos correios do Paraná, 
Gearâ, Ma.ranhão, e Amazonas; mantidos 
os aetua.es vencimentos de todos os funccio
nar ios . 

b) Estradas de Ferro i!o Sobra.l e Paulo Af· 
fonso; m:mtidos todos os vencimentos actuae3 
de todo o pessoal até que o Poder Executivo 
.:1 clo.l'!!iftque de accordo com a. ta.bella desta 
classe. 

a) A<l ministrai;J.o do.s correios de AlagOO.S, 
Saata Catharina e Espirito Sa.nto ; mantidos 
os actuaes vencimentos de todcs os fuuccio· 
narios. · 

Administr:1ção 11os coneios de Goyaz, Pa.ra. 
byba do Norte, Rio Grande do Norte, Ser. 
gípe, Matto·Grosso e Piauhy e as sub-admi
nistrações ua. Campanha., Diamantina e 
Uberoba.. 

~ 1.• Os vencimentos dos diversos ca1'gos 
technicos de que trata a. lei n . 3.001, de 9 de 
outubro de 1880, terão os seguintes venci
mentos, observadas, porém, restrictamento as 
condições nella estipuluda.s: 

Directores technicos. . . . . • . . . • . . 15: OOOS\000 
Inspectores geraes. . • . . • . . . . . • . • 11 : OOOSooO 
Engenheiros de I' classe..... . .. 9:0~000 
Engenheiros de 2• classe..... . . . 7:200$000 
Engenheiros de :t• cla.sse. ... . . . . 5:400$000 
Conductores technicos de pri-

meira. cla..<:Se. . ....... ... • . . .. 4:800$000 
Conductores technicos desegund;\ 

classe. .. .. . . . . . . .. . • . .. .. . .. 3: 600$000 
Conductores techoicos de ter-

ceira classe ......... :........ 2:400$000 

§ 2.• Os prolission2.es que desempanba.m os 
cargos technlcos, nos termos dos re!>pectivos 
regulamentos, perceberão os vencimentos 
especificados na. ta.bella do ps.ragra.pllo ante
cedente, conforme a. classe s. que pertence~ 
rem: 

§ 3. •Os vencimentos do pessoal día.ria serãe> 
fixados pelos respectivos clirectores. teudo em 
vista a.s necessidadesdo serviço e as consigna· 
ções orçamentarías. 

§ 4.• Aos empl'cgados, quundo em serviçi> 
fóra das respectivas divisões, ou em traba
lhos de campo, seJ•â. abonada, além dos ven· 
cimentos, uma. •li&ria. que J)Oderi variar en· 
tre 2$ e 8$ segundo a. categoria.. 

§ 5.•Ficam equipasados os vencimentos dos 
carteiros ela. Repartição rl.os Telegraphos a.os 
dos do. repartição dos Co1•reioo da. Capital 
Federal e dos estados respectivamente. 

Art. 7. • No Ministerio da Fazenda. ficam 
nssim classific::.das as di1Ierentes repartições : 

De :i" cl<:is~c 
b ) Hospedaria do immigrautes da ílha d::.s I 

Flores, e hosp_edat'ia de immigran_tes de Pi- a; Tbesouro Federal, mantidos os actuaes 
nhelros ; mant~dos o~ actu~es vencimentos de vencimentos do thesoureiro, considerados o 
iodo~ os funcc~onar10s ate que o Poder Ex- pagador· como 1• officíal, 0 ca.rtorar io e os 
ecutivo oscla.ssJ.fique de a.ccordo com a ta!;ella. fieis de thesoureiro como 2"• offi.ciaes e os fieis 
desta classe. no paga"or como 3·" officia.es . 

Art . Os telegrapbistas da Repartição Ge- b ) Secretaria. do Tribunal de Con~. con-
ral d.os Telegrà.phos, não Jloderão ser remo- sidera.do o secretario como director.e o ca.rto
vidos para districtos onda· os venciment s rario como arn:tnuen~es, e maut ides os ven
sejam ment~res aos que anteriormente j:i. cimentos actuaes ruo.rcados por lei de todos os 
!JercAbia.m, salvo os telegrapl1istas de l• classe outros funcciooarics. 
para exercerem a commis~io de telegrapbis· c ) Alfandega. da C<lpítal, FederaL conserva-
tas chefe, .. com as r espectivas vantagens. dos os vencimentos actuaes do inspector, do 
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ajudante, do administrador das capatazias, 
do guarda·mór, equiparados os vencimentos 
dos chefes de secção aos actuaes do guarda
mór, considerados o thesoureiro e os confe
rentes como chefes de secção, os ajudantes de 
guarda-mór como 1°• officiaes, os fieis de ar
ma.zem como 2"• ofllciaes. o fieis ele thesou
reiro e os ajudantes de administrador das ca
patazias como 31• officiaes. 

rentes: e I•• escripturo.rios, considerados o 
guarda- mór e o thesoureiro como chefes de 
sec(ãD, o administrador das capatazias como 
I• official. os fieis de armazem como 2••, os 
fieis de thesoureiro como 3•• e conservados 
os vencimentos do pagador, fiel e porteiro. 

b) Alfandeaas do Rio Gra.urle e Maranhão, 
conservados os vencimentos dos conferentes, 
considerados .o guo.rda.-mór e o thesoureiro 
como d1efes de secção. o n.dministrador das 

De 'Z• classe capatazias como 1• official, os fieis de arma-
. · . zem e o ajudante de gua.rda- mór como 2••, 

a)Re~bedorta. da Capttal F~deral, mant~dos os fieis de thesoureiro como s··•. e conserva
os vencnnentos _do actual dtrector, !!O~tde- dos os. vencimentos do actual porteiro. 
ra~o o tbesoure!ro como ~~,efe de_ secçao, os c) Delegacia fiscal do Rio Grande do S~li. 
fie1s do thesoure~ro como- o!lic1aes e ~n- considerados ocartorario e o fiel de thesoure1ro 
servad~ os vencune~tos _do act~al porte1ro. como 30, esc ·ipturarios e 0 thesoureiro como 

b) C&1xa. de Amort1saçao, mantidos os ven- , 1 • 
1
,.. 

cimentos do actual director, conservados os che•e r.e -ecç,\o. 
do corrector, considerados o thesoureiro como De 4' classe 
chefe de secção, os conferentes, os a.jadantes 
do corretor e os fieis de thesoureiro como 2"' 
otnciaes, o archivista como :3• official, e ele
vados a. 2:000$, os venci.mentos dos carimb:l.-
dores. . 

c) Ca."-"\ da M001la., mantidos os vencimentos 
do direct.or, considerado o· thesoureiro como 
! • official, o fiel do thesoureiro como 2• offi
cial. 

cl) Labora.torio Na.cioi!~l de Ana.Iyses na 
capital Federal, considerados os chimicos de 
1• classe como chefes de secção, os de2• oomo 
1•• otnciaes, os de 3• e o escripturario c, •. .-.. ::; 2 .. 
otnciaes. 

e) Alfandegas do Pará., Pernambuco, Bahia, 
Sa.ntos e S. Paulo, mantidos os vencimentos 
dos inspectores, considerados o thesoureiro 
e o guarda.-mór como chefes de secção, ele
vados a 6:000$ os vencimentos dos conferen
tes e considerados o ajudante do guarda-mór 
e o administrador das capa.tnziascomo 1•• offi
ciaes, os fieis de armazem e os ajudantes do 
administrador das capatazias como 2"' otn
ciaes, os fieis de thesoureiro como 3'>• ofliciaes, 
conservados os vencimentos do actua.l porteiro 
e ajudante e equiparado o C•)Inlnandante dos 
guardas aos 3" officiaes. · 

(J Delegacias tiscaes do Pará, Pernambuco, 
Bahia, S. Paulo e Minas Gera.es, mantidos 
os vencimentos dos delegados e thesouroiro e 
considerado como ca1•tora.rio e os fie:s de the
soureiro como 3'>• ofilciaes. 

g) Impren~a. Nacional e Dia1-io 0/fiâal, 
considerados o thesoureiro e o redactor do 
Diario 0/ficia.l como I•• ollicia.es, oalmoxa.rife, 
o a.rchivista. e os auxiliares f1o Diario Official 
como 2•• ofllciaes, o fiel. o agente do almoxa
rife e o agente externo como praticantes. 

De 3> classe 

a) Alfandega rle Porto Alegre, conservados 
os vencimentos dos chefes de secção; conte-

a) Alf!\ot.le,n-a.s de i\faná.os, P3.rahy~. Ceará, 
M~ ·io, Espírito Sa.nto, Santa cat~a.rma, ~ 
ranaguá, Uruguayana e ~rumbà, CODSlde· 
ra.dos cs inspectores como dll'eCtores, conser
vados os vencimentos o.ctuoes de todos os 
outl"os funecionarios e ccnsiderados o -admi· 
nistra.dor das capatazias como 1" official, os 
fieis de armazem como 20• e os fieis de thesoil
reiro como 3"'. 

b) Delegacias tiscaes de COy~. · Curityba.. e 
cuyabá consideralio o portetro--cartorar1o 
como ruhunuense, e o thesoureiro como chefe 
de seeçã.o. 

De 5• clusse 

c) Alfa.ndegas de Aracajú, Penedo, Para.
byba e Rio Grande do Norte, consldera_dos os 
inspectores como directores, o tnesout'eJro e o 
administrador das ·capatazias como chefes de 
secçã.o, o fiel de tbesoureiro como a.!Danue~se 
e o porteiro-cartorario como 2·• ~crtptur&!'IO. 

b) Dele~~"acia fiscal em Therezma.. consJde-
1'ado o thesoureiro como chefe de secção e o 
porteiro-cartorario como amanuense. 

§ 1 .• Fie..'\ o Poder Executivo autorisado a 
abon(l.r uma <>ra.titlca.çã.o até 15 •;. aos func
cionarios da Alfa.ndega do Pará. e até 25 •;. 
aos das Alfandegas de Mané os, Sa.ntos e Co
rumbá.. 

§ z.• Os thesoureiros de todas a.s alfan
degas teem direito á quota para 9uebra.s, 
marcada. no respectivo orçamento. _mdepen
dentes de seus vencimentos estabelecidOS nesta. 
lei. 

§ 3. o O Ioga r de administrador. das capata
zias será. exercido por !u ncciona.rto do quadro 
á. escolha do governo. 

§ 4. o E' mantida. a actua.l classificação das 
mesas de rendas, equipa.rádos, porem, os 
vencimentos dos respectivos guareas aos dos 
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guardas da alfand~"& da. ca.pital do estado ao por tempo de ma.gi.sterio que porventura 
qual pertencem. estejam perceben!lo, calculada porem, ás 

Art. 8. o Todos os funccionarios cujos novas a que venham a ter direito sobre os 
cargos tiverem vencimentos actuaes superio- vencimentos de lentes ou prnfessores; embora 
res aos estabelecidos nesta lei continuarão a optem pelos vencimentos militares. 
percebei-os. . § 2. • Os officiaes reformados que exe-rce-

Art. 9.• Tod{)S os cargos administrativos rem cargos a que se ref~re o paragrapho 
a. que se 1-efere a presente lei pa...osarão a ter anterior e optarem pelos vencimentos mili
em todas as repartições onde for possível, : tares, seriü> considerados, para percepção dos 
algumas das ca.the~orias especificadas nas ta- alludidos vencimentos, como si etrectivos fos
bellas do art. I•, aevendo o governo alterar sem nos postos em que foram reformados 
nos respectivos rt>gula.mentos não só as de- com direito á alludida gratificação de en
signações a.etuaes~ como o que for mais ne- sino. 
eessario, de a.ccoroo com a presente lei. § 3.• Á opção a que se refere o§ 1• póde 

§ 1.• As nomeações para os cargos de pra- ter logar em quàlquor época. 
ticantes em todas as repartições publicas são Art. 10. Ficam provisorimente mantidas, 
sempre dependentes de concurso, ao quo.! r.ein alteração, as repartições não contem
podem competir tanto os empre.,<>ados de re- piadas nas disposições anterior~. be)Il como 
partições inferiores como quaesquer ex- os cargos, que, não estando mclu1dos nas 
tranhos. A& promoções a amanuenses, se- tabellas do art. 1•, não foram mencionados 
gundos e primeiros officiaes far-se-h.ão 1/3 nesta. lei. 
por merecimento, a. juizo do governo, 1/3 Art. 11. Fica o Poder Executivo autorisado 
por concurso e 1/3 i>cr antiguirlade, tirados a augment3.r os vtnciínentos do pessoal de 
tooos 4a. categorio. immedia.ta.mente inferior ; serventes diaristas e operil.rios. não incluídos 
sendo os dous ultimos exclusivamente da re- anteriormente em alguns dos artigos desta lei 
partição em que se dá. a vaga. e o primeiro e i>ertencentes ás :t:epartiç?es nellas . e!l~ift
quer na propria. repartição quer em classe ca.das. até 25 ~'. para. os que forem infer1ores 
immediatamente inferior, considerados car- a 5$000. 
gos de categorias iguaes de igúaes, vencimeu- Art. 1~. "Fica. o governo a.utorisado a abrir 
tos. o necessariocredito para occorrer ás desJ?SZ&S 

A designação dos terços far-se-ha. unica- consignadas na presente lei, que ~ntrara em 
mente pela ordem chrooologica dll.s v~. vigor a 1 de janeiro de 1895. 
dando-se a primeira â. antiguidade, a segunda Art. 13. Revogam-se as disposições em 
ao merecimento e a. terceira ao con curso, contrario. 
~ui to embox:a. o empregado asubst~tuir tenha Sala. das sessões, 26 de outubro de 1895.-
Sldo promov1do por funda.m~nto d1verso da- Aw,usto de Freitas.- Torquato Mo,·eira. 
quelle a que cabe o preenchunento da refe- , · _ . . . 
rida ordem chronologica. Sa.o. lidas!. a.po1adas ~postas coDJUnctameute 

§ 2.• Os cargos de cbefe de secção são em dtscussu.o as segumtes 
sempre de nomeação por merecimento,dentro 
da repartiçiLo onde se dá a vaga ; os di
rectores siio sempre de confian<;a do governo, 
que escolherá livremente, permanecendo a 
qualquet• tempo demil!Sivel ad nuium . 

§ 4.• Paro. os cargos publicos administrati
vo3 sujeitos a concu1'So, o nomeado será. ti· 
rado de entre os tres primeiros classifica
dos. 
. Art. 10. Os militares de mar e terra, que 

exercerem quaesquer funcções ou civis ou 
estranhas ao Ministerio da Guerra e Marinha, 
quer de eleição popular, quer de nomeação, 
deixam de nccumul.ar aos vencimentos desses 
cargos, durante o seu exercicio, quaesquer 
vencimentos das respectivas patentes. 

§ 1." Os que exercem cargos do ma.gisterio 
nas escolas do Ministerio da Guerra ou da Ma
rinha optarão ou pelos simples vencimentos 
desses cargas ou pelos do respectivo posto 
com a f,rr&tif!cação de ensino, igual para todas 
as patentes, de 3:600$. Continuarão, entre
tanto, a perceber as gratificações addicionaes 

Emendas 

N. 133 B' - 1895 

Substitua-se~ art. 6" pelo seguinte: 
Art. G.• }\O Ministerio d:L Industria, Via

ção e Obras Publicas. ficam assiln classifica
das as d.ifl'erentes repartiçües: 

De f • classe 

a) Secretaria de Estad~; ficando elevado a. 
mais dous o numero actual dos ama.nuen-
ses· · 

b) Estrada de Ferro Central do Brazil; 
c) Repartição Geral dos Correios; 
d) Repartição Geral dos Telegraphos ; 
e) Inspectoria Geral de Estl'adas d~ Ferro 

sendo o ajudante do inspector cons1dP.rado 
engenheiro de 2" classe. 
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De 2" classe 

a) Estl"a.da. de Ferro de Porto Alegre a Uru
guayana, Bahia a S. Francisco, Central e 
SUl de· Pernambuco e Baturite, considerados 
os ~ecref.tl,rios, os guarda-livro5 e os thesou
reiros como chefes de secção, os almoxarifes, 
os contadores e os mestres de linh<~ de 1" 
cl~. c:oino }o• otllciaes .. os ajudantes, os 
:fieiS, os escrivães, os agentes de I • classe, os 
conductores de trem de 1' classe, o chefe de 
deposito e o mestre de li nba de 2• classe çemo 
2•• otll.ciaes, os fieis do al.moxarife, os agentes 
de 2' classe, ~s fieis d~ agentes de 1• classe, 
os conductores de trem de 2" classe e os che-
1es de deposito de 2" classe, como amanuen
ses, e os porl!eiros como con tinuos ; elevados 
a 2:000$ os vencimentos dos agentes de 3' 
classe, dos conferentes de I"' classe e dos tele
graphista.s ue l" classe, a l :800$ os dos agen· 
tes de 4• classe, dos tieis de· agentes de 2'' 
classe, do~· conferentes de 2' clasre, dos con
ductOres <le tl'em de sa classe, do ajudante de 
treni de 1" classe e dos telegraphistas de 2• 
classe, a 1:500$ os do's ajudantes de trem de 
2• classe, e a l :200$ os dos ajudantes de tre'!l 
de 2• classe. 

b) Agencia central de immigra.ção, conser
vados os vencimer.tos do insp'ector geral, 
considerados '<o~o directores o~ ajudantes, 
como !"" otll.ciaes, o otlicia.l a.rcbivista. e os 
in~rpl·etes, como 2•• otliciaes .os amanuenses 
tachnicos, como ama.nuenses a.uxilia.res dos 
iliterpretes, e como continuo o gua.rtia; ele
vados a 7:~0$ os vencimentos dos otliciaes 
techni.cos, .e equipa.rad,,s os vencimentos do 
pessoal do serviço marítimo aos dos cargos de 
igual categoria do Arsenal de Guerra do. ea.~ 
pital Federal. · 

Na hospedaria. da ilha das Flot•es e de Pi
nbiro, considerados como l"" officio.es os 

t.',\RUO~ 

administradores. como zo•. officiaes os ajudan
tes, como amanuenses os escripturarios e os 
almoxarifes e como praticantes os amanuen
ses e os auxiliares de interpretes ; elevados a 
6:000$ os vencimentos dos me<licos, a. 3:000$ 
os dos pbarmaceutícos e dos encarregado5 de 
bagagens, a 2:000$ os dos fieis de •tlmox:wifes 
e dos guardas de ba.ga.gens, e a 1:500$ os dos 
enfermeiros e enfermeiias. 

c) Inspectoria Geral das Obras Publicas da. 
Capital Federal. 

d) Portos marítimos. 
e) lnspectoria. Geral da lllumina.ção Pu

blica. 

De 3• clcuse 

a) Jordim Botanico da Lagôa, considerados 
o ajudante-secretario como chefe de secção, o 
naturalista viajante como 1" otficia! e o jar
dineiro·môr e o chefe de culturas como a.ma· 
nuenses. 

b) Estradas de Ferro de Sobral e Paulo 
.Affonso, considerados os secretarios, os tbe
soureiTos, o pagador e o guarda-livros como 
chefes de secção, os contadores e os almoxa
rlfes ccmo 1•• otllciaes, os escriptura.rios e os 
agente de 1" closse como 2°" ottlciaes e o por
teit·o como continuo; e elevados t\ 2:000$ os 
vencimentos dos agentes de 2" clnsse, a .. . . 
l :800$ o> dos teh·graphistas de l' classe, a 
1 :600$ os dos a:reotes de 3" clnssa e dos con
fo:rentes e a I :500$ os dos talegrnphist;1S de 
2~ classe. 

c) 1'' iscalisação tia esgotos d<\ Capit.\1 Fe
der<\!. 

§ I. o Os vencimeotos do pessoal technico 
de que tl'<lt<l n. lei n. 30tH. de <J úe outubro 
de 1880, sitCJ os do. seguinte tabella : 

urum~.,no r.nA.Titttl :,\ç.\o DI.\ RIA. 

Director . . .. . . ....... .. .......... . ............... . ............ . 
lns pector .......................... . ......... . .... ........... . . 
l::ngenhoiro ele ta. cl:\sse ............... . .......... .•••.. ....... 

• 2;l ,. ............. . ............... . . ....... . 

,.. • 3. "' . . .. . . . · · · · · ........ . .. . . . . · ····•·· · . . . 
c~nductor de 1~ clo.sse ...... ................. ..... ...... . .. . . 

,. .. 2a ,. . ............. . ... . ..... ........ . . ...... . 
Deseuhisl.:>. de t• classe ..... . ... .. ................... . ...... . . . 

,. 23. ,. •• . . . ..••.. ·., . . .•. . ••••.••• .•••••...•.• 
.. 3·.a. » • • ••••• · •· • ••• • ••••••••••••• • ••• · . . • • • ••• 
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r-lota.- O director da Estro.dt\ de !!'erro 
Central d•:J Brazi! perceberi1 mais a gratillca
ção de ô:OOD$ :umuaes. 

Sã.o considerados (.'<IJ.genheiros de 1• classe e 
com direit:: ~-os vencimentos desta t abella os 
actuacs engecJ:e·iros empl'ega.dos nas diversas 
retlartiG(Jes do MinisLerio Ja ludustría e cujos 
-,· .. ncimentos :":~rem superíot•es a 10:000$000. 

São consid'"~ados de 2" classe os que tive
rem vencimentos ~n\leriores de 8 :000$ &.t~ 
10:000$000 .. 

Sii.o considerados engenheiros de 3• classe 
o> que perceberem vencimentos de 5:000$ até 
8 :000$('1]: . 

eão considerados conductores de 1• clas:;e 
os ç·:e per~berem vencimentos de 4:000$ o.t~ 
5:o:c~~. e de 2" classe os que percebet·em ven
cimentos inferiores a 4:000$000. 

§ 2" Os vencimentos do ~essoal dinrio serão 
fixados pelos r~spectivos d1rectores, tendo em 
vist<' as necessidades do serviÇo e ali con~i
gnações orçamentarias. 

§ 3.• Todos os demais empregados não clas
sificados nesttlS tabBH;ts, ~erão considerados 
auxiliares e berceberão a diaria que lbes for 
fixada pelo director dentro dos limites de 1$500 
n. 8~000. 

Sala das sessões, 14 de outubro dG 1895.
Pa"lc< Ramos.- F. ~tolenti110. - Buen o de 
.4.ndrada: - Gonçalo de Lagos.- Tol·quato lt1o
l'e·i1·a . 

f. J.O PROJECTO N. 133 B 
! 

Secretarias da. Ca.mara. e do Senado, accres· 
cente-se:- os contínuos ficam equipa.mdos 
aos ajudantes de porteiros de 1"- classe. 

} 

Em 14 de outubro de 1895.-Bueno d& An
dr::.da.-Torqua.to Morei.ra.-F. Tolentino.~ 
V. de Mello.-Nogueira Paranaguá.-Pe4ro 
Moocyr.- Santos Pereira.- Luiz Detsi.

' Carlos Jorge.-Pinto da Rocha.-Antonio de 
Siqueíra.-Gauveia L1m<~.-Ernesto Bra.zilio. 
Jose Bevilr,qua.. - Octaviano Loureiro. -
Juoqueka. Ayrcs .-Angelo Pinbeiro.-lldef
fonso Lima.-Olympio de Campos. -Lins e 
Vasconcellos .-'foientino dos S..mtos.-Ver
gnecle Abreu.-Arthur Ramos.-Gal.1riel Sal
gado. -Lima Bacury. - Sã. Peixoto_ -E. :Mal'· 
tios.-Lima Duarte.-José Mariano .-Anisio 
de Abreu.-Bra.zilio Luz.-Medeiros e AJbu· 
querque.-Alencastro.- Ribeiro de Almeida. 
- J. Campolina.-Pereira da. Costa.- Edu
ardo de BetTêdo.-La.menha. Lins.-Gonço.l
ves Maia.. -Trinda.de.- Neiva.- Aristides 
QueiToz.-A. quanaba.ra .- c . do Monte.
Beli~rio.-Augusto S. de Souzo..-Gaspar 
Drummond.-José Ignacio.-Rodrigues Lima. 
- Emílio 'Rlum.-Louren~.o de Sil..-!<Ienez~ 
Pra.do.-.Almelda Torres.-Matta. Bacelh~·.
Arthur Torres.-J'osé Carlos.-Mo.rtins Ju-

___ ..;.;... __ _.. --
nio: .-::.3Ci'lg>l:lo PHgueir a.s.-C. Abrantes. 
- Rocha Cavalcanti.-Fileto Pires.-Theoto
nio de Map.l.hâ:JS -Paula Ramos.-Bricio 
Filho .-Fre;~;:;·• .. , Borges .-Americo de Ma.t· 
tos.-Ara.ujo G0~•.,.-Martíns Cost a .-F. Be· 
nevolo. -Erico Coelho. -Rivadavia Corrêa.. 
-M. de Escobar.-Cassiano do Nascimento. 
-Gllminiano Er:.zil.-Mariano Ra.mos.- Vi· 
ctorino Mont~:::o:; .-Rodolpho Abreu.-Gon
ça.lo de Lagos.-João Lui.z .-S. Llloodull'hO. 
-Pi~tc -ia Fonseca. -Ca.rlos Nova.es.-Alves 
de Castrc .-Mignel Pernambuco.- Luiz de 
Andrade.-jJ;dua.rdo Ramos.-Oiegario Ma· 
ciel • ...:..Francisco Glicer1o.-Alencar Lima.
Xavier (1o Valle .-Fernandes Li.ma.-Serze
de!lo Corrêa.-M. Ca.eta.no.-J. Sa.ntos .
Hermenegildo de l>!oraes. - Pires Ferreira..
Chagas Lobato.- Costa. Rodrigues.-Carvalho 
Mourã.o. - Fra.nc;.a. carva.lho.-Augusto Se· 
vero. -Appa.ricio Mariense.-Pa.raiso Caval
ca.nti. -Casemiro da Rocha..-Landulpho de 
M3.galhães.-Ma.yrink.- Costa.- Machado.'
Tolentino de Carvalho.-Urbano Marcondes. 
-Vieira de Moraes.-FI.avio de Araujo.
Ponce de Leon.-Domingues de Ca.stro.-Ar
thur de Vasconcellos .-Ferraz Junior.-Al
meida. Gomes. 

Emendas ao p roj ecto n. 133 B3, de 1895 

Ao art . 4•-de 3•. classe lettra b-diga-se
cousiderados os amanuenses das directorias 
toohnicas:~ o amanuense do corpo de enge. 
nheiros na.vaes como 2 .. officiaes , e os escre
ventes das mesmas directorias e o corpo do 
engenheiros nava.es como amanuenses. 

S. R. -Sala. das sessõos, 26 de outubro de 
1896.-Attgusto Sever-o . 

Ao :l.l't. 7' lettr:l. d-das repartições cla.'lSi
fi.cadas na 1• ca.tego1•ia, no substitutivo. 
n. 133 B 3, do !895-consideram·se como 2"' 
officiaej! os fieis de arm<tzem da Alfandega da 
Capital Federal. 

S. R.-Sa.la. das scssües, 20 de outubl'o de 
1895.-Tho;JW:; lJcl(iuu. 

Ao subsr.itutivo do Sr . Paulo. Ramos si for 
approvado: No m·c.-onde se clnssitl.ca. na. l ' 
ca.tegorkt a. Directoria. Goro.! dos Correios
accrescente-se-e a. Administração do Distri
cto Federal. 

S. R.-sa.la. das scssve3, 26 de outubro de 
1895.-Tlwma::- De!fino. 

As vantagens consignadas na. present e lei 
l\proveita.rü.o a.GS ~xtinctos não contemplados 
nas novas repartições do Ministerio da Fà· 
zenda, respeitada a. categoria dos cnt'pos que 
occnpava.m. 

S. ·R.- Sala das sessões, 26 de outu bro àe 
1805. -Frcde1-ico Borges. 

Fie&. a discussão adiada pela. bora. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

E' annunciada a. continuação da discussão 
unica. do parecer n. 174 A, r1e 1895, sobre as 
emendas do Orçamento da Receita. 

missão eleva as taxas da tarifa. de nossas 
A!Ca.udegas, afim d~ restringir a importação 
e reduzh· ao mesmo tempo a som ma de nossos 
comprontis3os externos, no intuito de, por 
esla arte, elevar o cambio. 

Como vê a Camara, o systema. adoptado 
pela honrada com missão ê atropbiador, e tem 

O S t•. l\t e nezes P r ado-Sr. pre-

1 

de mais a mais o inconveniente de aggra.vara 
sidente, volto a este debate assás pesaruso crise que atrav<.'sa o pa.iz cvncorrendo pa1·a 
por ver que a illustratla Commissão de Or- manter a estagnação e a actual paralysação 
çamento não se occupou seriamente da ma- do commercio. Entretanto o meio por mim 
gna que~ti\o r1a. retiraria do papel-moeda in- proposto obvia J mal sem impedir ou retar
convertivel. umn. das cansas da grande dar o desenvolvimento do commercio e antes 
baixa do cambio, que está a. olhos vistos de- activando-o paulatinamente. 
pauperando esto paiz. Os nobres deputados devem convencer-se 

Entrei nesta discussão de bo:~. fé, e com a desta verdade: que a. grande baixa (10 caro-
maior sinceridade. bio mGtivada em grunde parte pela deprecia-

Vi a i Ilustrada commissão declarar em seu ção do nosso meio circulante,está. asphyxiando 
parecer que o papel-moeda existeute em cir- este paiz . 
cnlação no Brazil é superabundante e está Ha talvez dons ou tres annos que o Brazil 
nimiamente fleprecia.do . supporta uma taxa cambial atenadora. To-

Pensando do mesmo modo, notei que esse dos se recordam com ~au,lades do cambio que 
parecer contém uma lacuna, por isso que não vigorava ha. a.lguns annos passados, e o illus
propõe medida efficaz para remediar esse ma.l trado relator do Orç.amento da Receita, no 
e redigi para esso fim uma emenda, que su- discurso que ha poucos dias proferiu neste 
jeitei ao seu esclar ecido exame e que, em oc- recinto referiu-se a elle, lastimando que não 
cafião opportuna., retirarei, vi~to ter conhe- possamos facilmente attingil-o. 
cido que a nobre commissão não liga por ora Eskt questão é por sua natureza complexa 
a. este assumpto a merecida attenção. e IJaStante grave, é uma da1uellas que não 

O meio suggel'ido pela. honrada commissão admittem contemporisações ou adiamento . 
de retil'at' o papel-moeda de curso forçado da Quando uma questão desta ordem, que 
Umão, a.pplicando os saldos do orçamento, é affecta interesses de todo o genero, se apre
puramente illusorio. senta deante do Congresso solicitando e pro-

Com a tendencia manifestada pela commis- vocando uma. solução, não e licito a este 
são de augmenta.r a. despeza publica. e com a voltar-lhe as costas e evital·a; pelo contrario 
faculdade que tem o governo de crear um deve corajosamente enfrentai-a e resolvei-a 
orçamento extraordinario pela abertura de definitivamente. 
creditos supplementares e extraordinarios, o E' uma esphynge que comparece perante a 
equilíbrio do orçamento ó ainda um deside- Nação, trazendo um enigma que, ou é deci-
1·atum, é apenas uma aspiração e não uma frt1do, ou ella o devora. 
realidarle. Infelizmente, Sr. presidente, o Brazil está 

Fazer depender a. rotira.da do papel moeda. sendo devoru.do por este cancro mortífero que 
inconvertivel dos sa.ldosorçamentarios,é nada. vae leuta.mente corroendo suas entranhas . 
mais, nada menos, do que uma u topia, como Quasl todo o ca.pital estrangeiro que existia 
a pratica se encar• egará de r1emonstrar. no paiz emigrou, deixando a Nação a braços 

Entendo que a illu:;tre Commissão de orça- com as mais sérias dltliculdades. · Nestas 
mento commette um erro, e erro grave, ab- condições, comprehende a Camara que a con· 
stendo·se (1e enfrentar resolutamente esta temporisação é um perigo, póde ser a morte 
questão e de resolvei-a. do paiz. 

O systema que propuz para a solução del!a E' indispensavel que a Camara. se compe· 
parece-me natural erazoaveL Conhecida uma nctre bem daimportancia desta questão e 
das causas do mal, o bom senso aconselha que envide todos os esfor·ços para resolvei-a. 
devemos attacal·o in continente e empregar Penso que o Congresso Nacional deve tomar 
todos os esforços para remedial-o. ti'Jda.s as medidas necessarias para. libertar o 

A commissão, porém, preferiu um systema paiz das difficuldades que .o cercam, e col
lento e assás prejudicial ao desenvolvimento local-o em sua vida normal. 
do pa.iz. Evita a. questão; mas procura re- O Brnzil é pa~z novo, pouco povoado e 
sol vel-a por um meio que naturalmente con- precisa de numerosos melhoramentos, afim 
correra para aggravar a crise por que passa. I de a.tting1r ao alto g1•áo de civilisação a que 
dw1e alguns annos o Bra.zil. está fadado. 

Conhecendo que é mister melhorar o cam- Não dispondo de capitaes para. emprehen· 
bio para facilitar o progresso do paiz, a com- del·os e executai-os, neceS:>ita recorrer aos 
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grandes centros monetarlos da Europa afim obrigaram-o' o a fazer despez&s para. que não 
de adquiril-os. e o cambio act.ual com suas estava prepa.ra.do. 
oscillações. bruscas e violentas, oíferece o Alem disto a ma gestão financeira da nas
maior embaraço á importação rle capita.es es- cente Republica e o receio de maiores per
trangeiros. turbações no fttturo afugenta.ra1)1 do paiz 

Emquanto o Congresso Nacional não ·toma.r quasi t odo o ca.pita.l estrangeiro que pôde 
medidas permanentes para retirar progres- rugir, capital que fomentava o nosso com· 
sivamente a. grande massa. de pa.pel moeda. mercio e auxiliava nossas industrias. 
de curso forç-ado, o paiz lucta.ra com difficul- Este per iodo, porérn,de receios e incertezas 
darles para lev,,ntar capitaes na Europa. está pa.s~ado e a. Repulllica conr.olidou-se. 
apezfl.r da superabunda.ncia delles alli, ainda E', pols , cbegada. a occasiã.o de cuidar o 
que consiga. levant..1.l' qualquer somma, será Congresso Nacional de corta.r todos os abusos 
em condições relativamente oneros:J.S. existentes, afim de restabetecer a normalidade 

E' possível, Senhores, que as medidas que de todas as cousas. 
vt=~nha a tomar o Cóng1·esso a este respeito Não ha ninguem, Sr. presidente, que 
nã.o sejam as ma.is adequadàs para. conseguir ignore quanto é anormal e prejudicial ao pro
o fi.m que tem em vista mas além de po- gresso do paiz a grande massa de papel-moeda 
derem ser modificadas. de se poder corrigir inconvertlvel. · 
ulteriormente os defeitos que a. pratica fôr A ella e que se deve em ~rande parte a de· 
mostran<1o, revelam desde lo::to a boa von- pressão enorme çlo camb1o, qne converteu 
tade do Congre~o neste sentido. este pa.iz em tonnel das Dana.ides, que jil.ma.is 

Além disto.Sr. presidente, o governo reor- se enche, porquanto tanto dinheiro entra 
ga.oisa.ndo o Banco oa. Republica. do Brazil. e qua.ntD sae. 
constituindo-o Banco unico de emissão no paiz O illustrado deputado pela. capital Federal, 
obrigou·se a retirar o papel moeda. de cul'so Sr. Alcindo Guanabara, cuja ausencla D!!Ste 
forçado da União, afim de que este esta.bele~ momento lastimo, discutindo este orçamento, 
cimento possa preencher o fim a. que se com a sagacidade propria de seu talento pre· 
propõe. scrutador, observou que ;~. producção do p:~.iz 

Ora., esse fim jàmais serà· a.ttingido em- tem cresci<lo de anno para aono, mas que a 
quanto circular ao lado do papel banca.rio o sua riqueza não tem augmemado na. mesma 
papel-moeda rle curso forçado da União. proporção, ou antes, tem desapparecido. 

Senhores. imitemos o patriotjco exemplo A explicação, Sr. presidente, encontra-se 
que nos deu a França, depois da guern em na ba.in constante do cambio, que representa. 
que esteve empenhada contra. a Prussia.. o pa.pel de vassourfl. que vat•re para o estra.n-

Durante essa tremenda. lucta., a. França geiro todo o capital dlspontvel que encontra 
teve necessidade, p:~.ra. fazer face as grandes no pa.iz. E' esta, Sr. presidente, ta.mbem a 
despezas, de tomar emprestada ao Banco de razão que explica. a elevação que elle notou 
França. uma. avulta<la somma, e de dar curso das ta.xa.s de juros e de descontos. 
forQadO as notas deste estabelecimento, que, Depois, Sr. presidente, a depreciação do 
alias. dev.do a.o grande credito de que goza papel-moeda, influindo sobre todas as cQusas 
em toda a Europa e peLa. sua reconhecida e elev3.ndo o preco de todos os objectos,' nã.o 
solidez, pequena (\epreciação tiveram. podia.l'leixar de actuar ta.mbem sobre as ta.-

Terminada., porém, essa. guerra, que impoz xas de juros e descontos, que são cobra•la.s 
á França pesa.dos sacriticios. o prim€iro em moeda. desvalorisada.. 
cuidado do notavel estadista que então pre- Si a Nação brazileira não se acautelar e não 
sidia a. Republica. Fra.nceza e com elevndo tomar opportuna.mente provirlencias acerta
patriotismo dirigia. seus destinos, o primeiro das para retirar progressivamente a. enorme 
cuidado do grande Thiers foi pôr em ordem massa de pa.pel-moeda de curso forçado, che
sua.s fi.na.nças e conseguir do Parlamento que garit em breve tempo a um estado contris~ 
consignasse no orçamento crescida verba. tador. e SP.It empobrecimento attingirá. a um 
para pága.t· dentro de poucos annos a divida. limite assustador. 
que o governo Francez havia contrahido, em O honrado deputado a quem me refiro de
condições difficeis, com o Banco de França., clarou que o nosso papel-moeda circula.nte 
afim de; garantir a solidez de seu priccipal não é superabundante, nem concorre para. .u. 
instituto ,~:le credito. granrle baixa <lo cambio, por isso que em mais 

Que bello e grandioso exemplo nos o:fl'erece de uma. occasião se tem emittido no paiz papel· 
esse grande pa.iz! moeda .inconvertivel, sem que o cambio ha.ja 

A crise que atravessa. o Brazil não tem a i por isso baixado. · 
gravidade, nem póde ser equiparada âquella Sr. presidente, o illustre deputado, compe· 
que solfreu a França, na.quella. época. ' tente e versado· como e em economia politica, 

A muda.nça. da. fórm~ de governo trouxe a.o j deve saber que concorrem para a ba.ixa do 
paiz algumas perturbações e desordens que ; cambio, alem do · papel·moeda depi•ecia.do, 
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alguns outro:; factores. podendo bem acontecer\ Cm illustre economista, cauwes, lente de 
que. por circumstancia.s especiaes do paiz na ecooon1ia. política na FaculJade rle Direito de 
occ:~siào em que se faç-3. nova emissão de P'JJ"is. j ustitl.cando este imposto diz que Stlb 
papel-moe<la inconvertivel. que em regra. um regimen de impostos multiplos a falta ue 
•leve accentuar a baixa do cambio, 03 outros proporcionalidade de um imposto em parti
factores actuem em sentido opposto. resul- cular niio é causa. p:~.ra a sua rejeição, por
tando dahi uma. reacção contraria. que man- quanto. o que se deve ter em vista ô "p:·o
tenha. e até eleve provisoriamente o cambio. porcionalidade geral. pela qual os defeitos de 

Este phenomeno, porém, ó c e curta dura- uns !Ji.o corrigidos pelos outros. 
çã.o. E' devillo a c:l.usas especia.es e pas::a.- Accresc~ que es~e imposto. tal como o cst:t
geiras; e mais tarde a nova. emiss:to de papel beleci. é bastante moderado, conserva.-~e em 
ioconvertivel vem a produzir sobre o cambio um nivel tão baixo, que não traz difficulda-
todos os seus e1l'eitos. des a cidadão a.l~um. 

Creio que me fiz bem comprehender da Ta.mbem não e um signal de servidão, nem 
Camara, e não necessito entr<~r em maior de inferioridade. 
demonstração desta verdade, da qual deduzo Na legislnção fiscal dos povos civilisa.dos 
a. seguinte conclusão: que tOrla a nova emissão não tem esta significa~.ão. 
de papel-moeda inconvertiVE>l póde, por cir- E' um iJnpo>to que importa como outro 
cumsta.nci:!.s de oecasião, não produzir logo qualquer uma divida. perleita.mente com~
sobre .o cambio seus perniciosos e1feitos, tivel. accreseenta. Ca.uwes. com o princtpio 
porêm, produz mais tarde. da liberdade civil e politica do cidadão. 

E' isto. Sr. presidente, o que tenho obser- Si tivesse semelhante significação, elle nã.o 
vado no Brazil, e o que se observa. get'a.lmente existiria na. legislação lhca.l dos povos mais 
em todos os pa.izes sujeitos ao regimen do adeantados e ma.is civili~adosda. Europa,como 
papel-moeda de curso forçado. a Republica Franceza e o Imperio dn Alie· 

O iliustre deputado tería realmente razão, manlla. 
si acompanhasse por longo ·tempo, cuidadosa· Esses dous paizes acham-se á. testa. do !.no
mente, a. evolução da nova. emissão de pa.pel· vimento intellectual do mundo; o povo frau
moeda inconvertivel ; si desse tempo a. que cez e o allemão são considerados hoje os mais 
ella se derramasse por todo o paiz e pene- instruidos da Europa e por certo não consen
trasse no amago ua circulação. tiriam na permanencia de;:se imposto em sua. 

Mas S. Ex. limita-se a. observar 05 pt·i· legislação !Isca! si elle significasse um signal 
meiros e1feitos, sempre p~ssageiros, e não vae d.: servidão ou de iof~riorido.de. 
-alêm. Na F1".1nça esse imposto é tã.o bem a.cceito. 

Ora, comprehende a. Camara que por essa que até existe em l'luplicata imposto de ca
observaç.ãosuperficial, que não de..c:ce ao fundo pitação ou contr1buição pessoal, oomo quer a. 
das cousas. S. Ex. não se acha autorisado a iUustre Commissão de Orçamento, para o Es
tirar conclusões absolutas, nem a destruir ta.do, c contribuiçã.'' pessoal para as commu
conclusões scient.ific:l.s estabelecidas pela eco- na.s. 
nomia política. Quanto ã. duvido. ~m que se acha a com-

Feitas estas pondeJ'a.çôes. V. Ex .. Sr. pre- missão por sabet· si a quantia a p11g3.1' é se
sident3, me permittirá que eu analyse per- mana! ou annua.l. não tem fundamento l\l· 
·runctoriamente as razões que levaram u. gum. Desde que u. emenda. nã.o declara. que 
illustre Commfsslio de Or·ça.mouto a rejeihr a 

1 
o pagamento é semanal, e destlo que o im

emenola. que tive a honra de submet.ter U. sua. posto c estabelecido ou creado em uma lei . 
consider-a.ção. anou:t, está bom visto que o pa~;\mcnto é 

A com missão allegou q11atro razões : annual. 
1•. o imposto por mim proposto não ê pro- Ao governo deixei o arbitt·io do fixar a 

porcional à fortuna. fie cada. cida•lão; época de pagamento desse impo:;to no Regu-
z·. é um signal de servidão e de in.ferio- l lamento que para essa fim expedisse, como o 

ridade; faz em l'elaçã.o a outros impo~tos. 
3•, nã.o declara. si a quantia a. pa..,oar ê se- Parece-me que a. êpoca mais conveniente 

manal ou annual ; I para esse pagamento ê a da colheita, que es-
4•, não fixa. a êpoca. do pagamento. palha recursos e proporciona meios :.. todas 
Ora., Sr. presidente, todas essas razões, a ' as cla.:oses. 

meu_ ver, ~o improcedent~. I O Sa. SER.Zt:DELLO CoRREA.- Colheita. de 
Na:o ha Hnpo~to algum r1gorosamente pro- . que 1 

porcLOnal. 1 · 
A fortuna de cada cidadão varia <le iodi· . O SR. ME;<;EZES P.RADJ- De café, de nssu

viduo para. individuo, e não otrerece ba.se ca.r, de algodão, emfim de tooos os gt>neros 
segura. para uma. proporcionalidade precisa e . de producção do pa.iz. E o illustre relator 
exacta. I sa.be perfeitamente (!U& esta êpoca não é uni-

<:a=.n. V. Vl TI 
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forme em todo o paiz, varia. de Estado a Es· 
tado ; no Rio de Janeiro. por ex'lmp;o, a co
lheita de café não s•"l faz ao me~mo te•npo que 
:~. de algodão no Maro.nlliil), etc. 
. · Si fossem reaes_ o2 mot~,·os :tlleg;;dos pela 
lllUsLra.da comm1ssao, s t ella verdadeira
mente quízesse acceitar essa emenria, por si 
propti<J. corrigiria qualquer deteito ou ob· 
scur!dade que nella e:lcoutra.-se. 

tumam ser providos por concurso ou exa.ma 
de nature1.a alguma. 

A iocompt!tencia de muitos de~ses flmc
ciona.r ios :pa.ra o serviço de I.IJ.nçamento d€ 
impostos não passou (lespe.-cebida ao d is~ 
tincto relator que jil- exerceu o ca1·go de mi· 
nistro dos correios e ·o de Ministro da Fa
zenda. 

Assim no parecer sobi·e o pro.i r.cto sujeito 
a. deba~ a. Cornmi~ão de Orçamento diz que 
Os r:geates JiOifi:l·üo lr!"r" rw~;ilicwes que )Jor 
c,.nta ]Jl"OJiYiu de~enio desempenha,· os .~eruiço.< 
ele lar.çamcato. 

Ora. a. despeza com os r,u;x:iliares }'Óde ab
sorver ou reriuzir muito os vencimentos at6 
porcentagens auferidas pelos agentes; neste 
ca.S•> é de presumir que não sejam zelosos e 
diligentes na. arrecadação dos impostos. 

Nas agencia:; <!e g;-ande movimento os re
spectivos empregados não devem ser distra-

0 Sr. lScba~tião de L3cerdu. llidos uo serviço do correio. 

Sr. pre~idente, as condü,cões finan•·eir•ts do 
paiz são bastante g-raves. E' iudbpensa vel 
<;ile o Congresso Nacional t~me quant<l nnt<>s 
medidas urgentes e etli ·a.z~s para 1·etirar a. 
grande massa de p·•pel-moeda lnconverth·d, 
que está. im1-edíndo e prejud!ca.ndo o pro· 
gresso natuml do po.iz, com o qu<' deixttrã 
l\ssentadas as bases do seu eng1·andecimento. 
(Muito óe~,t ; muito bent.) 

vem defender a emenda. que oiTareceu "-O IJa accumulação de funcções S•i podar-.i. re-
art. 15 do prujecto. suitar o máo rlesempenho de outros cargos. 

A illu$tradi\ Commissão do Orço.mento, pl'o- 2. • Não são, não poderão ser obrigados a 
nuncianrlo-õe conka a. emend:l., diss<! q,ue o fianca, que é condição inherente á a.rreca
actual systema. de <wrecadação de impostos dação de rendás publicas. 
não tem produzido resultacio algum, porque Os ngeute:; de I" e ~· cla.sse prestam 1l.an7<J., 
dá logar a conflictos com os go·.eruos esta- mas teria:n de reforçal-a; os de 3".;; 4• classe 
duaes, a diminuição de impost.,s "ela desicli.t não estão sujeitos a fiança. alguma. 
falta. de zelo ou fsCimulo dos exaêtorcs c suu A exigencia des~a. ga.ra.ntía. poderia. :ma.r· 
nenhumà dependencio. do. autor·ldade federal. chisar· c• serviço posta.l, po1·que muitos agen-

0 or-ador é obrigado a chaOl:l.r nov:cmente a I tes seriam forçados a desustir de empregos 
attenç~1o d<\ Cn.ma.ra, para as clausulas e;;ta- no,; qnaes percebem modicos vencimentos. · 
bel~_;idas no3 r\cco~·dosa.té ho.jeL:olebrodos pela. 3.• Nií.o !?~'estando fianca teria;m de nb~n
Umao, com a.squaes se procur·ou ac:l.utdar os rlonar conLmuamente as respecttvas agenCias 
interesses federues. · para prestar contas das quantias art•eca-

Os exa.ctores são obrigados :i. fiança, a pre- dadas. ·' 
sta.ção de contas em pr:1.zos certos, a cumprir 'L" A;::camula.ra.m fun~ç~s remuneradas, o 
os Regula.weutos, ordens ou instru.;ções do que, alem de S!~r contrario a. lei f~,;ndamental 
governo 6::deral, íicando sub•:rrd;na.dJs a. este da Hepublir:a, servirá de emba:~·a.ço n hoa 
em tudo qu:lnto se referir tl cobl"J.DÇ:t dos 1 Ol'dem dt• ~erviç:os que est.'lo affectos a minis· 
impostos da União. terios diversos. 

Quando lbss~mreaes os conflictos, os íncon- Observa C[Ue na E.;tra.da de FelTO Central 
venientes ou it•regularidades a que :•Ilude a do _.Bra.zil o:; agentes de Estações· exPrci:un 
commissão, pode1·iam ser removidos :>elo svs- antigamente o cargo de agentes do correio; 
tema. consa.grildO no art_ 11\? • • mas, em cumprimento da. disposição consti· 

Procura.-se remediar um m:tl cem outro tucional, fo i·lhes ve(1ada. semelhante accumu-
ma.ior. laçô()S de empregos tederaes. 

De facto, o ot•2.dor ji fez ver á Camare.. 5 .> E um pessoal insta.vel, nomeado e de-
quando apt·esentou a emenda subst itutiva. do mittí·io sob JDdicacão de chefes p;lliticos. 
artigo citado, qne os agente> do corraio, nos O parecer não distraiu um só !lestes fun
municipios do interior, não se acham em damentos . A Commissão de Orçamento rE>co
condições de etfectuar sat isfutoriamente a nhece que d3r-se-ha o accumulo de funcções 
arrecadação dos impostos, pelos seguintes dlstlnctas e termina oparecersobre a emenda 
motives: declarando que prefere pedir a suppressão 

1. • Não dispõem, em regra, das ilabitita.- ~a~~~a.vras-agentes do corre:o- a a.cceitar 
ções necessa•·ia.; para. o de.~empenho desse r " m~.n ~os ac,cordos. , 
~~l'vlço , que dev~ l;CI" cOilliaJ.Io :;~.>mpre ;~. })CS- I ~UI!_pi JJDI_ml?·se aq~:tellas palavras, a. a.rre-
soal ido1wo C.'\ awo tera ue ser lDcuml:nda. umcamente 

· : · . :no:> cohr:vlores nome:\dos nos moldes dos que 
S:l.be o lllustre relator do pnr ,,.,.,, fJilO (IS ' fi>r·am CJ'en.dos pelo Regulamento de 2 de 

logares (!e agcmtes Ü6 3· .. U '1" Cht;~ (l .lliO CU~· 1 agCJSUl dO 1876. 
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Ora, esta providencia sü excepcionalmente 
deve ser adaptada ; cumpre limitai-a aos 
casos em que falharem quaesquer outros 
meios de levar a elr~::ito a cobran<:a.. 

Ainda mesmo que os cobr"'...dÔ1'es fossem 
zelosos e diligentes, que a:i'recadassem com a 
rievida regal;Lridade nas respectivas circum
scripção os impostos federaes. teriam de per
cebér vencimentos ou por~entagens para se 
manterem com a independencia que lbes seria 
imposta pelo cargo, o que determinaria. um 
;\Ugmento consíderavol rle rlespeza, expondo 
n. União a ~acriftcios taes que podiam :mnul-
1at· a renda aurerida nos Est.ados. 

Para reduzir o numero de~csfunccionarios 
seria preciso crea.r circumscripções muito 
-;astas, o que tambem prejudicarta.o serviç.o. 
Os cobradores não poderio ser obrigados a 
1>ercorrer gr-andes distancias para o lança
mento e arreca1lação de quantias insigoifi· 
cantes, que não compensam tanto trabalho 
cl as despezas feitas com vencimentos. 

Mais tarde o decreto n. 9.015, de 15 de se
tembro de 1883, >otou o exercício simultaneo 
de empre.,.aadoi' retribuídos de nomeação do 
go>erno ge1·al. provincial, ou municipal. com 
os cargos de qualquer lHI.tarez.'\ e dependentes 
do Ministerio da. Agricultura, Commercio e 
Obras publicas . 

Diz a commiss<1o que a. Ord. de 5 ..le abril 
de 1886 rea.dmittiu a acc:unnlaçf:.o d().s í'lmc
~ões de agente do correio e collector; mas em 
que te1•tnos 1 O Ministro da F:~zendaapprovou 
o acto de um inspector de thesourar!a que 
encarregou aas fnncçõGS de collector um 
agente do correio JWI" nao lw.ve;· no municipio 
pes$oa para. exerce1· esse cargo, declarando 
que e_~ acto se conformava. como aviso do 
i\íinisterio d!l Agricul&ura rle 10 de março 1}0 
mesmo a.nno, era virtude do qual os a.gentcs 
do correio podem accumulu l>tou:so,·iamentc 
empregos do Ministerio da Fazenda, em
quanto 1Kil'a csll:$ nüo (m· cncon!1·ado 1'essoet~ 
idoneo. 

O orador louva os intuitos da commissão; Logn C•S agentes do correill e:-am :ll>rovei-
mas persiste em defender a emenda substitu- tados em ult.im·. ca.so. isto é. quando não se 
tlva.. porque est.'1. convencido de que 0 sys· encontrava pessoa. idonea. para etrectua.r a ar
t-ema. adoptado no projecto acarretara inaiore!l recad•.1~ do:,; impostos. Por não ~onliar nos 
inconvenieates. bons resultados da. accumullaçii.o do serviços 

E' um assumpto que requer 0 mais acurado est1·a.nllOS, o governo prohibiu·:~ expl!essa
<'.Stu~o para. chegar-se a uma solução que mente e depoisadmittiu-a. sob o c:tl'a.Cter pro
praticamente attenda as exigencias cio serviço visorio. 
que se pretende regular. · R.efe ro-se o orador aos rerebedores ou em· 

O tlelegado fiscal em S. Paulo, no relatorio pregados Incumbidos de a.g.:nci<u· a c.>brança. 
ciirigido ao Ministro da. Fazenr!a, lembra a. de certos impostos no domictlio dcG cuotribu· 
crea.;ão de a.gentes com as attribuições con- intes. quando tindava. o prazo par:~ a per· 
feridas aos administradores de mesas de ren- cepção ü. bocca. do cofre e antes de intentar-se 
das ou collectores, dizendo que essa. medida. o meio execut!vo. 
será de gra.n·le proveito pa.1·a. o regimen ti~c.'\l Esses empregu.do:> tinham direito a uma. 
e arrecadação d3. receita federal. porcentagem sol:>re a.s impo;·t:l.ncias qne o.rre-

Referiudo·se a esse alvitre, observao digno ca.·'assem, fazia.to. a. cobrança llelos t7.0nheci· 
mini:>tro r1ue :>ó mais tarde poder:i. resolver. mentos oxtrallh\o:; dos livro.> existeutes nas 
tendo em vista o que occorre nos outros Es· repa.rti«ilOS fiscaes, não se lhes CC·mmettia. o 
ta.dos afim de que uml\ providencia ger-J.l ou lançamento de impostos, a. escripturt\Ção; 
medida uniforme seja toma.dn. com va.ntagem portanto erom simples colm;vio1·e$. 
para o serviço da Uniã.o. Não obst·mte esUl. qualidade et"J.m obt•iga-

Nada. aconselha, portanto, sobre a. reorga.- dos a prestar fiança. idonea a.n1es de entra.-
nisação do nlludido serviço. rem em exercício e a entregar em prazos 

Di:r. a commissão que os agentes do correio muito limitados as quantias arrec:ada..las. 
Jlzeram antigamente com muito zelo a. cc- O Regula.meuto de l$76 autoris'l.udo, no 
l-rança. de impostos. O orador afirma que art. 11, os p1·esi1entes de províncias a no
esses empr~aados só !oram aproveitados para. mear cobrado1·es de rendas publicas, decla
a percepção dos impostos geraes, quando não rava. qli:l estes ficariam sujeitos a fiança. 
havia quem quizesse exet-cer o logar de cone- Em Tigor a disposição do art. 15 do pro
ctor com a:s formalidades da lei, e assim re- jecto não devia ser incluida em uma. lei de 
solveu o governo, porque o cargo não podia orçamento por isso que, a.ttribue nov:\S func
ficar vago. ções a. empregados fedel"a.es, auoorisando o 

Todavia, os agentes eram obrigados a reco- governo a marcar-lhes uma. gratillca\JO, cre:~. 
lher a.s rendas às tllesoura.rias nos mesmos o eJU)Jl'ego de cobrador o manda fixar os 
prazc·S fixados para. os collectores geraes. respectivos vencimentos. 

Todas estas providencias constam das ords. Parece evidente que se trata de ur.u1. dis-
êe 30 de ju:J.hv de 1849, 8 de agosto de 1870 e posição de car·acterpermanente. clljos effe1tos 
8 de setembro de 1872. · se prolonga.r-;i.o ,1h!m do exercici" 01·çamen-
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:ta.rio ate que seja revogada por outra dispo
sição legislativa. 

Portanto deYia !ã.Zer objecto de uma es
peaial. 

E' ·mais uma razão para manter o a.ctual 
systema de arrecadac;iJ.o de impostos fe,leraes 
ate que o Congresso possa modiftc:J.l-o, alte
ra.l-o ou substituil-o, segundo entender mais 
conveniente. 

O Sr. Ribeh~o de AJmeida 
vem defendel' a emenda que foi apoiada e 
sustentada pela bancada mineil•a e represen
tantes de outros Estados, que tem a. industría. 
pastoril como fonte unica de renda. 

Estranha a differença com que a Com missão 
de Orçamento, espe~ialment.e o nobra relator, 
olhou P"ra. os interesses rlesses Estudos e para 
o do Rio Grande do Sul, que parece ter-lhe 
merecido as maiores sympa.thias. 

Assim e que propõe a rejeitu.ção da emenrla 
de 15$ sobre cabeça de gado em pé impo:·ta
do e graxa em 90 réis o ldlo do xarque, sem 
lembrar-se de que esse imposto vem encare
cer o principal genero de alimentação, dos 
trab;,.l11adores do campo e da cbsse nobre das 
Cidades. • 

Para justificar o imposto de 15$ que con
signa a emenda, lembra ll orador os argu
mentos já o!ferecidos á. conslder3ção da ca~ 
marJ. pelo seu illustre chefe e amigo o Sr. 
Gonçalves Ram<)S, sallentando que, sem uma 
mediria protecci.onista, a. industria. pecuarís. 
tende a desapparecer, porque o à~sanimo vai 
invadindo os nossos criadores. qU•l se viio em· 
tregando a outros ramos ele act.ividade in
dustrial. 

Os mercados consumidores jã eõtão invadi· 
dos pela producç,ão estra11geir3., e :lia virú. err. 
que elta será. exclusivaiX!ente ímp<~sta ao •:on
sumo nacional. 

Foi ma.is longe a cruellbde da commlssão 
acceitando o augmento do imposto do sal. 
elemento indispensa.vel ao desen volvimemo 
da industria pastoriL 

A entrada franco, do gado no mercado não 
tem importado na reducç•ãO do preço do ge
nero. A livre concurrencia é util, quando o 
mercado é facil e a o1ferta proporcional á pro·· 
cura. 

E' necessario a.cal.Ja.r com o monopolio dos 
atra;vess,\dOTes da. Capital FedeTal em Santa 
Cruz, protegidos por chefes petli tícos. 

A emenda em nada prejudic:t ao~ estanci
eiros e ás xarqueadas rio-gra.ndmses ; as fi. 
nanças da.quelle E~ta.do prosper:cm. a despeito 
da guena. civil fíUe o assotou, prova-o 1' 
discurso ut:sta. Camara p!·Onunci.o~.do pelo H
lustre representante daquelle Estado q_ ue se 
oacupou desta. emenda, 

Recorda ainda a possibilidade de tributar a 
Republica. Oriento.! do Urugua.y em represa
lia. o gado que passar à fronteira. 

Alludindo ao discurso do seu collego. que 
iniciou o debate rectitica u m pequeno engano 
commettido por S. Ex.., quanto ~~o imposto 
que é pago na fronteira, e a.:;segura que o 
gado importado do Rlo da Prat:..che,"<tra aqui 
aini·a mais barato na razãu de 3.5 por cabeça, 
do que o gado nacional. E' o e1Ieito natural 
da concurrencia. 

D<lpois de mais ~Igumas considerações sobre 
os atra. vessores no !Jistricto Fede:r<~.l, pl·ote
gidos pela :politica, aonclue appeila.ndo para 
a Ca.mara e especialmente para a bancada 
rio-grandense e para os dignos representantes 
da Capital Ferleral, que tanta guerra fizeram 
a este imposto, que aliás nada prejudica e ao 
contrario e um elemento t!e v ida para alguns 
Estados. (ll!tdto bem, muito bem.) 

O S1~. Neiva julga ser o dever de 
todo o cidatlã.o que se interessa pelos nego · 
cios :publieos, elos di>tinctos collegas rle<Jta 
Camo.ra e mesmo daquelles que possam dis
cOl·dar do modo de enteode1· ao illu,;tre rela
tor da Com missão de Orçamento, o Sr. Serze· 
cleUo Corrêa, distincto paraense, di~no depu 
tado pc,lo pl•imelro districto da Capital Federal 
dar um voto de louvor a. quem tão bem se 
compenetra. de suas obrigações. 

De entre os seus collegas e o menos com
pet•:nte (nilo apoiados), para avaliar de tra
batllO de tal im:portaucia; toda-via, pela con
sta ute leitur-.l. que tenho feito de trabalhos 
idet!ticos, sem quE-rer diminu ir o mereci
mento de outros que o antecederam, -póde 
diu·r com franqueza, que este trabalho 
ag ,';\dou geralmente e dil-o com tanto mais 
fra nqueza.,q uan r.o neste momento fitzendo este 
E:log io a::. illu~tre relator da ~ommissão,S. Ex. 
é o primeiro :1 convir que está em de.<accordo 
com elle em um ou outro ponto ; o que nii.o 
obsta quo renrla a homenagem n.cYida ao seu 
trr:.halho; tanto mais que assim que recebeu 
es~e parecer, que e, como que um livro flUe 
trata proficientemente de assu mpto orçamen· 
tar·io, obteve algans exemplares afim de re
metter para a Bahia, especialmente para o 
commercio da Capital daq_uelle Estado, no 
qual conta. amigos que concorreram com seus 
vótos e apoio para occupar a honrosa. pos ição 
de deputado. 

R<!metteu esse trabalho aquellas seus dis
tinctos amigos que occupa m p•Jsiç·ão salieate 
no commcrcio da lla.hia., que sü.o ha.1Jilitados 
pn:-a julg;~rcm efise tra.b:tlho. porque <'Stão 
etn eonta~to mui~ innnediato com esoe$ as
sumptos, e todos elJ•~s foram accordes em 
rentler os met•ecidos elogios ao l'eln.tor da. 
commissão. 
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Sabe que o deOO.te versa. sobre as emendas 
apresentadas pelos seus distinctos coUegas a. 
a. este orçamento. Apresentou uma umca. 
emeo ·a, e sir va isto de resposta ao illustre 
deputado por Minas Gel':Les, que tão brilban
temente acaba. de occup:1r a tribuna ; fique 
S. Ex. sabendo e com elle a Camaro que essa 
unica. emenda que apresentou é cuidando, 
não dos interesses especiaes da Capital da 
Bahia, mas dos interesses genes dl!$te paiz. 
porque todo o Norte, e creio que Minas Ge
N-es tambem tem de lucr·ar com a approva
ção da sua emendn.. Ainda. o anno passado, 
occupando-se do mesmo ~sumpto. mereceu o 
apoio de varios depu~los ele Minas Ger·;,es. 

A emenda que apresentou esse anno deve 
dizer. com a sua habitual franqueza., não é 
mais da reproducção da que figurou no orça. 
mento do anno passado e que, embora. susten· 
tada. por si. era. tambern assignada pelo illus
tre deputado o Sr. Dr. Luiz Adolpbo, cuja 
ausencia deplora nete momento. 

S. Ex. dizia (l~): 

passado, nã.o tendo sino acceita.. Mas esse ar· 
gumento nã.o tem valor; si tivesse. a com
mis.'lão rlP.via. retirar tambem outras autorisa
.,:ões que expontanearr.ente incluiu no orÇ3.
mento, porque muitas outras ba nas mesmas 
condiç.õ~. como por exemplo, a que se refere 
a. qu:~ootía. de 15u:OOO$ para. obras da Bahia, 
que foi incluída., mas que inlelizmente o Mi
ni~tro d:.\ Fazenda nü.o deu execução. 

Diz·se que a Casa rla Moeda. esW. preparada. 
para fabricargra.nde quantidade rle moefla.s 
de nikeis ; si está preparada. e não o faz. é 
porque não quer. ou porque está muito occu
pa•la em outros mi$téres. 

O íl\ustre deputatlo pelo Rio de Janeiro, o 
Sr. Dr. Antonio Siqueira.. tem em mãos tra
balho minucioso e acur:tdo a respeito da casa. 
da MoPda, que oppo1·tunamente ha de funda· 
mentar ; mas o que é certo é que em relação 
á. Casa da. Moeda lia. o seguinte facto que já é 
repror\ucçã., do q11e foi observarlo no a.nno 
passado pela Commissão de. Orçamento (lê) : 

Casa da Moeda 
<0 governo fica. autorisado a. mandar cunhar 

no estabelecimento monetario <lo estrangeiro 
que o1ferecer melhores >anttlgens, caso níi.o a) A comrnissiio m11.ntém a receita calculada 
0 possa. fazer na casa da. Moeda, a somma de pelo goYerno, mas repete aqui as palavras do 
!0.000:000$ em moedas de wo a. 200 reis. rtigno rela.tol· 1\a receita do anno proximo 

passa• lo. 
S. R. - Sala ses:;õcs, 5 de outubro de « Com esta repartição nota-se que a. rend3. 

1895.- Nciw.. não corresponde aoaugmento exaggerado da. 
Este emenda. teve o seguinte parecer (lê) : despoz.a que se tem feito.Assim é que a. renda. 

•la.Casa.rla Moeda foi em 1891 de68:677S895, 
< Identica. autor isaçã.o jà foi introduzida. o em 1892 de 62:•183.~. em 1893 de 27:053$••67, 

anno passado na lei de rereita. sem que •JE'IIa em lS94 de !)():439$448. ~o passo que as des· 
tives.~e ft!ito uzo o ::o>orno. A commil'são pezas f<lram : em 1891 ,le 1:37:719$1)()5. em 
pensa que a. 1\i~posiçiio não deve &>r ren<'· 1 S92 dA 84li: 696$. em 1893 de 924: 112$408 e 
nda. na presente lei. pois o governo não jul· em 1894 de 675:045$628. o ~onrno calcula a. 
gou acertado mar d~::ssa. a.utorisa~.ão, o que renda para JS9G em 65:000$. isto é. a. mesma 
quer indicar que a. casa da Moeda tem as quo foi ealculada e votada para 1895 e 3. des
condições precisas par;~. fabricar a quantidade peza. em 740:500$000.» 
de moe•la de nickel necess"'l'ia. ás permutas 
ao troco em toda a Republica.» O SR. BUHNO DE ANDRAD.o~.- Este pessoal , 

Desejaria que neste momento estivesse a. c,~. ~endo q 11a.sí to< lo composto de operarias pro· 
mara. repleta, porque, está. certo de que ter-ia. fission:tes, este•e occupado em otHcinas m ili· 
a. sa.tísfa.<:ã.o de ver a sua. opiuiã.o apoiada por: tares durante a. re\·olta. 
toda a. Ca.mar3.como no :mno passado o Cot-am O SR. NEIVA. - não vem discutir o Re
as suas palavras relativas ao mesmo as- gulam&nto da Cas:t da. Moed.a, vem mostrar 
sumpto. simplesmente, e com isto não quer fazar in-

Sabe a. Camara.sabem todos os que Je~m as justiça ao iUustre director daquelle estabele· 
l!aZetas que serie de de,ordens e ~n~rar~eda-;- cimento, que e um cavalheiro intelligente e 
~es tem acarrero..lo a falta rle mli.ets. nao so muito compe~nte para desempenhar o cargo 
na Bahia. como em outros Estados; . tem isto que lbe est:i. confiado. que a. Casa. da. Moeda ... 
dado cau~ á ~!Dissão de v:~oles, fixas, coupo'lS: O SR. TnnMAZ DELFJ~O - Apoiado, muitis
etc .• e na Balna. cbe~ra.m as ~ousas n. tal {'.$ simo competente 
tado que o povo.despet tado. a.ttron tres bonds · _ . 
ao mar ! Outros acnntechnentos de igu?. l na- O SR. NEIVA ••. nao esta preparada para 
turez:\ teem-sé dado em diversos Estaf!OS, fazer esta cunhagem na. quantidade que se 
pl'(>Vocado:; pela. mesma causa. torna precisa, e isto por qualquer c.ircum· 

A razão que deu ~~ illustrAda. comm!~ão st.'\n~.ía. que ignoro. . . . 
para oppõr-se a esta emenda é que ella Ja fi. O que se co~hece, e comsrgo mmta. gente .. e 
gurou uo projecto ele orçamento do a.nno que ba. necesstdade de, pelo menos, 10 mU 
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contos de nikeis,para. que esta. moed:J. seja es· 
palha.da. por todos os Estados para. nii.o se 
continuar a dar o facto de estabelecimentos 
que teem 2, 3 contos de Capit~l emittirem 
valles de 50, 60 e mais contos de réis, o que 
ú uma verdadeira anomalia, sinão pura. fa.l
catr·ua. ! 

A emenda autorisa o governo a mandar 
cunhar o niltel em estabelecimentos maneta
rios do estrangeiro, que melhores va.nta.gens 
ofl'e1•ecer, caso não o possa fazer a Casa da 
Moeda. ; e está muito claro que, si o pur1er 
fazer nesse estabelecimento, o governo não se 
aproveitar~~ da. autorisação. 

Lembra que o que talvez seja necessa.rio 
será ra.zer a moeda. em outro padrão, peque· 
nino, aílm de se tornar mais po1•tatil e não 
se prestar a especul~ ç.ão, porque segundo 
estó. in!ormado, e a impl'emao tem dito mais 
de um&. vez, a moerla ele nili.el está. sendo 
consumida. nas misturas de va.rias industrio.s. 
(Trocam-.~e muitos Qpartes .) 

Os seus distir • .:tos collegas, o nobre depu
tado pelo Pará o illustre representan~ 
do Districto Fedetal acham-se a.dmtru.dos 
de que o orador venha dizer isto, mais 
lembra n. SS. EExs., que mesmo a selvatica 
Allema.nba tem destas moedas de "falor in
ferior, peq uenins.s, pnrque razão os Bis
marcl;:s de lit. entenderam isto (risadas), não 
sabe: o que e l'erda.de é que a moeda é 
as:üm. 

Espera, IJOrta.nto, que a Camara. a.cceitará 
a. sua opinião, que tem tido aqui, como se 
estã ve!l'Jo e ouvindo. alguma acceitação, e 
que no seio da pro12ria commissão, tambem 
te-ve-a da. parte ae deputados competen· 
tissimos. 

O Sa. SERZBDELLO Com~h-Fui véncido. 
Ü que )?OSSO garantir e que quando 70V8l'UQ 
uma. rias mais ~onstant.es reclamttÇflês q\1e 
quotidia.nam•mte recebi de todos os pontos do 
paiz, era sobre a moeda de troco. 

O Sr. NEivA-Eis ahi, o aparte de V. Ex. 
me desvanece muito. E' o que a propria. imprensa tem dito, 

sendo essa. uma das razões do dcsa.ppareci-
mento de ta.l moe•1a. em circulação. Deixa de parte esta questão de nikeis, 

Sobre nikel.recorda.-se que.iá houve grande que julga vencedora, embora. tenha visto SUrL 
grande (\i!'cussii.o e grande movimento :poli- emenda collocada como a primeira entl'e 50. 
tico qU<l não vem a proposito referir; porém, que foram apr~ntadas. talvez IJU.ra tornar 
que conhece bem. (Trocam-se apartes.) mais certa a. re:jeic:ão, e passa naturalmente 

Parece causar .horror a sua lembrança da a occupa.r-se de algumas opiniões expendidss 
cunhagem de moedas pequenas; por ta.teis, pelo illustre r elator, sendo de pleno accôrdo 
como se cunham no estrangeiro, como as ha de que é uma das mais impor tantes :J-t tri-
lla Allemanha. buições conferidas aos Parlamentos a con-

Não sa admira desse espn.nto ! feccõ.o dos orçamentos, que dP.vP. provocat• 
Tambem o anno pMsado foi 0 unico depu- dos representantes directos do povo a m:~.· 

tado que, b-~o na opinião de negociantes xima. a.ttençiio; eis porque se prendendo o 
tla. Bahia, declarou d:. tribuna que 0 com- debate a. elle, aprecia. alguJnas das opiniões 
mercio est::~ va. s.1 tis feito com o . orç:~.mento expendic!.as pelo illustre relator e entre ou
r~presentado, porém que oppunha-se ao em- t~-a~ not~ _as justas_ observaçõe-s acerc~1. c1.o. 
prestimo externo. sendo esta su.1 affirmação superposrçao de cred1tos, que, como bem d1z 
motivo para. se levantar uma celeuma enorme i o Sr. Serzedello «SP.ffi que se possa sabt>.r ex· 
nesta. Ca.ma.ra. e-,:cla,ma.ndo-se ate: «no se-~acta.mente a ~omma. avulta a que montam 
culo XlX ainda ha. um deputado que venha. às despezas efl'ectuallas em virtude desses 
preferir o emprestimo interno! que llorror !» creqttos . » _ 
ao que retorquiu que essa. sua afilrm:~.tiva era 1 Dá S · Ex . as 1:azoos por que a.ugmentam os 
ba.sead:~. nas informa.ç008 dos competentes. orçamentos, e JUStamente lembrando que 
Pois bem, teve a fol'tuna. de ver que a pri- elles augmentam em outros paizes, diz «li
meira autorisação de que o go'l"erno se serviu nalmente. do accreseimo da. divida. publica. e 
foi a de realizar um emprestimo interno. das. d~~pezas militares», devera ter dito 

No emtanto essa opirriã.o teve o applauso «prtDclpalm~nte das deSlleza.s mil itares». 
da. imprensa. e cita. a.s opiniões do Jornal do Dos propr10s dados apresentados por S. Ex. 
Comm.ercio, Gazeta de Noticias, O Pai: e a Vê·se que a situação não é tã.o pavorosa como 
N oticia e fundamenta essa. opinião na exter- se afigurou ao nobre deputado, o Sr. A. Gua
:nad:~. pelo ministto em seu bem elaborado re- nabara., porque é S. Ex. mP-smo CJUe no final 
la.tor io a .Pag. n. 30. No em tanto a. sua opinião de um:~. observaçã.o accrescenta. (L~) : 
nada vnlta:. . ·- . . ~< A rP.ceita. pelos crllculos fei tos ate avje, 
_Sabe muno bem que a opmuw do Netva 1ra além d;: ::94.000:001.1:-i, o que excederà 

nao tem valor,. (n ,;,o apo:ados) m~ a opín~ão sem duvida a. tlt,spezn. » · 
por sl expen·1Id3. era baseada nas mformacues S. Ex. apresenta. uus estudos sobre os 
de negoom.ntes ilh1stra.nos e muito compe- or çamentos para lb'94 e para 1895, delles 
tentes. mesmo ~e vl! que o Congresso em 1894 
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augmentou sobre as propost1\S do g-overno 
no Orçamento do Exterior mais 188:0011:), 
no da marinha mais 48:íQ8$628 ; no dn 
vi~çiio mais 5.806:424$653; e no da fnzenda 
937:844SS33. 

No emtanto cumpre-lhe assegurar em 
honra. <'la legislatura actual que procedendo n. 
estudos sobre o 'orçamento pa.l'(l. o corrente 
1895, o que se nota e :1. ~eguinte diminuição 
sobt·e ns propostas ~~o governo. 

Minis~erio ·da .rustiça ..... . 
Ministel'io da. Marinh3. ..•. 
Ministerio da Industria .•. 

4 J•5::i: 8i8$750 
1.232:4G9S107 

15.199:931$'241 

Para o Ministerio d'> Exterior foi votada 
igual somma tla proposta; e apeza.r do 
a.ugmento de cerca tl.e 500 contos para o 
Ministerio da Fa7-end:~.. ainda :l.Ssim a dimi
nuicão foi. de 20.323:3:~1$008 ! 
· E lembra que ti S despezas mil i tn.res foram 

extraordinarias. devido ã. revolta. como ao 
augmento r1e vencimentos do exercito ; e 
sobretudo ao quadro extraoruinario de al-
feres que se creou. . 

Niio censura o a.ugmento ; apenas accentuo. 
o facto. · 

Tratando da . pãrte relativa ao emprestimo 
em ouro diz o illustre relntor. (Lê) :· 

-~ Qna.ndo houver.em fraccões inferiores a 
um S!~h ili ng ser-ao ella.s pagas em papeL Por 
e.Sse processo terá o Governo cerca de 80 mil 
contos em cambia.es ou proximamente quatro 
milhões sterlinos tom11ndo o <'arubio meilio 
de 13 1/2 o que rep:·esenta. mais do que o 
necessario para. o serviço de no:;so. di \'ida no 
exterior e quasi que mais de duas terças 
partes do necessariv para. to·1os os compro
missos externos.» 

Ora., deste trecho ;.:e infern quo o nosso 
estado não e tão mclintlroso corno pareceu M 
nobre deputado pelo Rio de .Janeiro. 

Ma.s. toma a. liberdade de observar ·que 
nesta hypothese. si fosse por este cambio de 
13 1/2 a medi:t. tem de ser quatro e meio 
milhõe~. á m~ia. de 12 e que SO mil contos 
são qua.tro milhões esterlinos. 
· Ha., portanto, um equivoco da parte de 
S. Ex. 

Como já. disse, ci pouco conhecedor deste 
assumpto; neste estudo que fez, ro quiz 
demcn3tiar o como aprecia um trabalho 
rligno tle geral apre::o. 

í.'Ja parte relativa. ao imposto de 5 "/o sobre 
as prestações que as companhias de seguros 
de vil\t\ estJ•angeiras recebessem pelos seguros 
ooaLr-actados no paiz. te1·mina. o illustre re
hltot· -to seguinte modo. (Lê,) 

«A Commissã•) tlc Or.;amento, não concor
dC~n•lo com o imposto de 5 "/o sobre pres
tuções, espera. todavia da. solicitude da. Ca
mar:~. a 1•ota~.ão de uma. lei que regule o 

seguro em geral, e acautele as economias do 
p!>•o brazileiro. >> 

Para mostrar que não está. sómente a ac· 
cumular S. Ex. de encomios. menos sinceros, 
pede licenç:t para observar que era. caso de 
S. Ex:. oito espernr pela Camara. e por si 
apresentar esse trabalho. que nós apreciaria
mos devidamente. Assim como penS3. que á 
S Ex- caberia prop:~r outr-.15 medidas relati
vas a direitos de expediente, etc. 

Sobre cte,.pachos aduaneiros. teve occasião 
de reeeb~r de um dos mnis comnetentes des
pachantes da Alfandega da Bah[a um traba
lho que opportunamente apresentará á com
missão. 

S. Ex. tratando de taxa ele expediente diz 
( LG ) : 

3.-" A ;senç-ão de taxa de expediente adua
neiro lic-a re;tricta a.os objectos ou merca
dori3.S consignadas nos§§ In, 2· . 30, 4' a. 8•, 
ll a. 16. 1!), ~. 23 .. 26. Zi2 e 33 da. ConsotidaçlilJ 
l/a.• Leis tll•.< .4.lfarnle!JI.I.S. 

Desde -1ue se não restrin.ia. semelhante pre
ceito cujt\ amplitude foi illimitada. no regi
men pro\"isr,rio. e serve de aresto a. actos 
subsequentes. a ag~a.vação da taxa de ex
pediente ultimamente decretada nada apro
veita.r-d.» 

Desejava. que S. Ex. explica.s3e alguns 
tlesses pn.ragraphos, porque prendem-se a. um 
argumento de que pretende opportunamente 
uzar. 

Ainr!a sobre legislação ::.~tuaneira, S. Ex. 
lembra o seguinte (Zé): 

«A comroissão reputa, pois, de necessidade 
que s~ja a.utorisado o goYerno a orga.nisar 
Ltm no\'O Regulamento das Alfandegas tendo 
em especial úttenção as cireumstancias espe
cia.es do nosso commereio e navegação de 
longo cul'so. o desenvolvimento de nossa ri
queza publica o especiaes conrlicõe.~ de vasti
dão do paiz, de modo que sejam bem atten..; 
!lidas as suas necessidades commerciaes e 
locaes.-. 
···4···································· · · 

Da h i a necessidade t!e se lhe dnr um R.egu-
1:\mento nduo.neiro consenta.neo com o regi
men politico que hoje nos rege e com as con
dições de nossa vida economica.» 

Tambem tomarà. a liberdade de dizer a 
S. El:. que não e sõ o caso de fazer um Re
gulamento consenta.neo com o regimen poh
tico; m~ ta.mbem consentaneo com as neces
sidades, a importancia, o movimento e os 
renrlimentos das Allande,aas. 

Do que serve uma reforma., a creação de 
deleg-a.cias fisca.es. o augu1ento de <!mpr~o-a
dos. si as Alfandegas continuam sem os pre
cisos meios para bem servirem o publico, 
sem ao menos terem as maebina.s necessarias 
para as cargas e descargas? ! A Alfa.ndeg~ 
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Fica a. discussão adiada pela hora.. 
Pas:1a• se á. hora destill3.da ao expediente. 
O Sa. I• SECRET .... ato proceuo á leitura do 

seguinte 

EXPEDrENTE 

omcios: 
Do Sr. 1• secretario do Senado de hoje, 

communicando que foram enviados <i sancção 
os liUtographos da resolução do Congresso 
Nacional concedendo urna pensão de 100$ 
mensaes a O. Maria Lins Velloso da Silveira. 
- Inteirada. 

Do Conselho Municipal desta. Ca.pital. de 
hoje, repre>ent..ndo contra a· elevação a 150 
réis da taxa de 60 réis, que p:~g~.~. o kilo de 
carne secca. de xarque.- A' Commissão de 
Orçamento. 

Requerimentos: 
Do engenheiro civil, Antonio Lusto.•a Pe

reira Braga, apresentando rectifica<:ões do 
pedido •)ue dirigiu co Congre•so, sobre a con
strucçã.o de uma estr&da de ferro entre as Ef
taçõcs da. Cacbat:i-ra. e Santa Cruz.- A' Com
missão de Obras Publicas. 

De Candido Guedes Cba.,cras, conferente da 
Alfandega. do Estado da Bahia. porlindo um 
anno de licença. - A' Commissão de Petições 
e Poderes, 

De José Ana.stacio Lopes Sobrinho. escrivão 
do juizo d<t secção federal. do Estado do Rio 
de Janeiro, perlindo SPja o Poder Executi 'tO 
autorisarlo a. abrir o credito competentt~ pat"J. 
ser p.'l.go de vencimentos a. que elle se julga 
com díreito.-A' Com missão de Or~.amento. 

De Camilla. Henriquet:l. de Moura, pedindo 
uma p3nsiio.- A' Commi~são de Pensões e 
Contas. 

O Sr. Thonul z C avalcan ti 
vem á. tribuna para renOVllr dous pedidos 
que fez, um em 31 de julho e outro em 19 
de setembro do corrente anno. 

No dia 31 de julho o ora.dor fez um reque
rlmento ao Sr. Ministro da Marinha ped10do 
informaçõ~s sobre assumptos tethnicos e que 
dizem respeito á. confecção de tabellas que 
õe-..ia.m regul;~r o modo por que elle devia 
por em eJ:ecução a lei n. 247. Fez esse pe
dido a. S. Ex. , porque em seu relatorio disse 
I) seguinte (lendo:) 

«E' neccssario que sêja. tambem revisto 
pelo Congresso o decreto legisla tivo n. 247, 
de 15 de dezembro do anuo passado, que 
manda equiparar as gratificações dos officiaes 
da a.rma"'a e classes annexas ás dos officiues 
do exercito.:. 

C~m:>r~ V, V! 

A' vista. deste pedido ue S. Ex., o orador, 
na qualidade de membro da Commissão de 
Marinha e Guerra, formulou pedido de in· 
form:~ções sobre as quaes devia confeccionar 
as ta.bella.s pedidas por S. Ex. 

O orador ccrnprehende, que as informações 
pudessem demorar um ou dous mezes ; 
mas já. decorreram tres, e está vendo que o 
Congr~so encerra. a actua.l ses.,ão sem que o 
Sr. ministro tenha mandado as informações. 

Para. evitar que esse facto se d~. pede ao 
Sr. presidento o vatimento da Mesa da Ca.
mara dos Srs. Deputa.dC's, que renove o pe
dido feito ao Sr. ministro, afim de que a 
Com missão tle Marinha. e Guerra. possa con
lecciona.r as tabellas, conforme d~st-ja s. Ex. 

O 2" requerimento consistia em um pedido 
de informa.c;ões ao Sr. Ministro da Fazenda. 

No dia 19 de setembro o orador dirigiu á 
Mesa. oseguinte requerimento,que !oi a.ppro
va•lo pela. Cama.ra.: 

« Requeiro que o governo informe o se
guinte: 

1". a agencia financial de Portugal, se acha 
legalmente coustituida, e qual o decreto que 
a autorisou ; 

2•, quaes os fins para. que foi instituída 1 
3", si entre esses fins figur.1. o de transac

cionar em cambiaes directamente com o 
publico, como foi asseverado pela imprensa 
desta Capital~ 

s. R.- Sala d:J.!! sessões. l7 de setembro de 
1895. -Thoma:: Cavalcanti.» 

Naquella occasião citou os jornaes <_l.Ue 
tinham tratado da questão; hoje, porem, 
ach<\ conveniente. para. renovar-se esse pe
dido de informaçóes, fazer publicar o que os 
diver!OS jorn.~es desta.· Capital teem dito a tal 
respeito. 

Havendo entre esses um que fez · um~ ac
cusaç:io um t:mto grave, que não lerá. por 
isso que faz inclui l-a no seu discurso afim 
de que a fumara tique esclarecida. acerca d:\. 
gravidade do assumpto, o orador !er•mina. 
pedln•1o ao Sr. presidente que com seu alto 
valimento interceda. junto do Sr. ministro 
afim de que S. Ex. mande as informações 
pedidas. 

Eis as publicações a que o orador se re
fere : 

A proposito de un pedido de intormaciones 
hecha al gobierno por el Sr. cavanti, en 
SP.Sión de 17 t:lel corriente, sobre las tra.n~ac
ciones de la Agenci::~. Fioanciera de Portugal 
habló el el diputado José carlos esplicando 
que el ~obierno portugues aqui estabelera su 
a~eneia -para. dar ;i, sus subditos suficientes 
garantias en la transferencias de cltnero para 
su pais que hasta entonees eran bechas, á. lo 
que se ve sjd seguridad ni regularidad. 

iS 
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ziario come u.n addetto alia Legazione. e vi 
aggiunse che quell'utllcio era. um le,aa.me di 
amicizia. Cra. i dae paesi. . 

Gli nomine di atrari attendono con cur!o
sitá. ed interesse le sojegazioni del governo. 
perché se fossero uniformi a quel!e dei depu· 
tato José Carlos non sarebbe a stupire se 
presto si vedessero sorgere simili a.genzie di 
nazione estere e giá. un giornale italiano di 
qui propugna. l'istituzione di una Agen;ia 
Fi>tan:iaria Italiana. 

L ·argomento é interessante pel principio 
che trae con sé e cioe se un governo puó 
farsi ba.nchiere. con operazioni aleatorie e 
puó farlo in paese estero senza oft'enderne 
!'autonomia.. · 
. Vi terró informati dello svolgimento. 

(Da. Tri&una Italiana. de S. Paulo de 26 e 
27 de setembro de 1895.) 

- A question has been rised in some 
quaters as to tbe propriety of authorizing 
tbe financiai a.gency a.ttacbed to the Por
tuguesa lega.tion, to e.lfect excha.nge opera
tions ? lf this agency is to be so a.uthorized, 
wby should not a.il the legations ha.ve 
financiai agencies fór the transacion of this 
description of buslness. In our opinion, no 
lega.tion needs such an a.gency, a.nd. ha.ving 
one, no 1egation should accept business 
outside of its own atra.irs. An a.gency ot 
this de..<:eription can easily become a sou rce 
of ma.ny abuses. (Do Rio News.) 

O Sr. Presiden te- A M~ at
tenderã. ao pedido de V. Ex., officiando de 
novo ao Sr. Ministro da. Fazenda e ao Sr. Mi
nistro da. Marinha. 

Vem á Me5a as seguintes 

Declamr-üc-~ 

Declaro, que si estivesse presente. teria 
votado contra. o projeeto da. Commissiio 
Mixta, a.utorisando o Poder Executivo a in
tervir no Estado de Sergipe. 

Sala das ~ões, 2í de outubro de 1895.
M artins Junior. 

Declaro que votei contra o projecto n. 212 A, 
de 1895. 

Sala. das s~ssões, 26 de outubro de 1895.-
0vicU.o A.b1·antcs. 

Declaro que, si estivesse presente, quanclo 
foi votado o projecto n. 226, de 1895, teria. 
votado contra.. 

Sala. das sessões, 26 de outnbro de 1895. -
Cesta .1-::cvedo. 

Vae a imprimir a seguinte 

R'EDACÇÃO 

N. 101 A - 1895 

Reww::ao final de projccto "· 1.01 do cornmte 
an.no qtu~ autorisa o Poder Executivo a re
-verter d 1.• classe do exe1·cito o tCitcnte rc
formorlo dll a1·ma de callaUaria, Oa1·los Au
gusto- Go!]oy. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . o Fica o Poder Executivo autorisa.do 

a. reverter à 1• classe do exercito o tenente 
reformado da arma de ca.vallaria. C:l.rlos Au
gusto Cogoy. 

Art. 2.• Revogam-se as <lisposiçõcs em 
contrario. 

Sala. das commissões, 26 de outubro de 1895. 
Pa1·anhos lJiontenegro.- J. A. Nei-ua.- F. 
Lima Duarte. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER N. 90, DE 1895 

Indefere o rcguct·imento em que Alberto Oys
neiro J>ede pe1·missã() para est.abelecer de
poli to fluctw.nte de car1lão de pedt·« no po1·to 
do Rio de Janeiro 

A' commissão de obras publicas e coloni· 
S.'\CÜO foi presente o requerimento em que 
Alberto Cysneiro pede ao Congresso Nacional 
permissão exclusiva pol' 25 a.nnos. paro. es· 
ta.belecer no porto do Rio de Janeiro depo· 
sitos !luctuantes de carvão de petlra. em an· 
coradouros fixos, para fornecimento desse 
combustível â.s embarcações que transitam 
nesta bab1a. 

A commissio. examinando at tentamente o 
pedido do supplicante, sem entrar nas van. 
tagens praticas que porventura. a. proposta 
encerra. pensa qne escapa à.s attribuições do 
Poder Legislativo semelhante permissão, que 
cabe antes a.o Poder Executivo, a. quem com· 
pete resolver sobre o asoumpt.o, quer como 
ma.teria. de privilegio. resguardando ao autor 
os seus direitos de invenção, perm1ttindo o 
estabelecimento, em diversos pontos da. nossa. 
ba.hia.. de depositos em ancoradouros fixos. 

Nestas condições é a commis>ão de parecer 
que não ha. que qeferir. 

Sala uas sessões, 25 de outubro de 1895.
Aristid:es de Queiro::, prsidente.- U1i>ano de 
Gou'Uêa.- Junqueira Ayres.- Bueno de An· 
drade.- Jose Bcoilaqtla. 
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ria, havendo excesso de tres mezes e 16 dias 
de prazo apenas na ultima secção desses es
tudo;, está a companhi:~. em condições de me
recer relevação da fa.lta commettida.. 

Mas, como em C:J.sos semelhantes melhor 
pôde o Po~er Executivo conhecer, não ~ó dos 
motivos justificados da demora, mas ainda 
da. conveniencia da construc~ão projectada. 
julgo. a commissão que a elle deve caber, em 
definitiva, a conces:;ão do favor requerirlo, 
conced~ndo·lhe o Congresso para. este fim a 
precisa autorisação. 

Com este intuito a commissão oJferece á 
consideração da cama.ra o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional re;o1ve: 
Art. 1.'' O Poder Executivo é autorisado a 

tomar conhecimento dos esturlos definitivos 
da 3• secção da Estrada de Ferro da Victor ia 
ao P~:anha, ap~enta.dos pela Companhla 
Estrada de Ferro Bahia e Minas, independen
temente do excesso havido no prazo ~ti pula
do para :~.presentação desses estudos. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
tra.rlo. 

Sala das commissões, de outubro de 
1895.-Joao Lopes, pre~idente.-Lauro Mi•llcr, 
relator.-A.ugusto Seoero.-Pq.ula Guimaracs. 
-Sel·;edcllo Cor1·êa.-1lfayri11l,, 

N. 240- 1895 

Concede a D. Bernardina Fcr'114ndes Pereira, 
1JiU1Ja do major honc.rario do exercito ~tnto
nio Jose Pc1·cira Juntar, uma pcn$ao annual 
de f:200$1)00 

·A Commissão de Pensões o Contas ã qual 
fci remettida. a. petição rio D. Bernardin~ 
Fernandes Pereir-..1., vi uva do major honorurio 
do exercito Antonio José Pcll·cira. Juniot·, 
tendo examinado os 1locumento~ em que a 
peticionaria basea a solicitação que fa.z a esta 
cama.ra, e; 

Considerando quo o finado ruo.rido do. sup
plicante assim que rompeu a. guerra com o 
Paraguay abandonou immediatamente os 
seus interesses commerciaes na cidade dG 
Porto Alegre. onde er:~. estabelecido, e correu 
em defesa da pa.trio., seguindo para a campa
nha como capitão do 1• ba.talhão de voluuta
rios organisado no Rio Grande do Sul ; 
· Considerando que o capitão Pe~·eira Junior 
foi, em virtude dos relevantes serviços pre· 
stados, elevado ao posto de major hono· 
rario~; . 

Considerando que, por ordem do general 
em chefe dos exerci tos a.Uiados tendo passado 
a commandar r<sse mesmo batalhão, á. frente 
tl.elle entrou em combate no dia 16 de julho 
de 1866, e abi foi gravemente ferido; 

Considerando que esse patriota logo que 
restabeleceu-se d~es ferimentos ao em V'.!Z 
de descançar e voltar aos misteres de sua. 
profissão, atirou-se novamente á. lucta. pela 
pa.tl'ilt. e foi ainrla uma ve~ ferido, no dia 16 
de julho de 1868 ; 

Considerando que ~teve em constante ser
viço no Pa.rnguay ate a conclusão da guerra, 
prestando valiosos serviços tão reconhecidos 
pelo gover·no, que por elles o condecorou com 
a. ordem do Cruzeiro e outras; 

Considerando ainda, como está. provado 
com a ttest3.dos importantes de conceituados 
profissionaes que, devido esses ferimentos e 
em virtude de molestias adquiridas na longa 
campanha. ·O major Pereira Junior muito 
soffreu, vindo a fallecel' delles annos de
pois; 

Considerando tambem que esse cidadão, 
tendo-se entregue de voltada. guerra á. sua 
vida commercial, já mais procurou obter do· 
governo recompensa alguma pecuniaria, que 
no emtanto foram solicitadas e concedidas em 
granrte numero a tantos oftlciaes e praças ; 

Considerando mais que a propria suppli
o!&n te, só depois de passados annos e es
gotados todos seus os recursos, quando se 
acha a. braços com :1. penuria, tendo em sua 
companhia tres filha~ solteiras e um :filho em 
tenra idade aincla., invoca o auxilio do go
verno; 

Considerando, emflm, que a na~ão não 
deve ãeixar em lucta. com a. miseria. a vi uva 
e :filhos de um dedicado servidor da pa.tria, 
que pot· ello. nbn.nclono11 todos as suas commo
dh!a•Jes e vantagens para defendei-a ; que 
por ello. sofi'reu, vindo a succumbh• em vir
tude desses mesmos ferimentos e so1Irimen
tos ali i adquiri11os ; 

E' de parecer que sejo. dererida essa petição 
com o seguinte projecto. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' con~dida. a. D. Bernardina Fer· 

nandes Pereira, viuva do major bonorario do 
exercito Antonio José Pereira Junior, uma 
pensão de 1:200$000. 

Art. 2.• Hevogom-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 25 de outubro de 
1895. - Fonseca Guirnaraes, presidente.
Mar:a.no ,Ramos, relator.-Lima Baet~ry.
Hermenegildo de3foracs. - Carlos de Novaes. 

O S r. P r esi dente - Achando-se 
adean.taila a. hora., designo para segunrla
feira, QS do corrente, a seguinte ordem do dia: 

Vot11çio dos &eo"'Uintes projectos: 
N. 200, de 1895, autorisando o Poder Ex· 

ecutivo a. conceder ao Dr. Henr ique Autran 
da Ma.tta e Albuquerque, assistente de clinica 
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da Fa.culdade de Medicina da Bahia, seis me
zes de licença, com o respectivo ordeo.\clo, 
para tratar de sua. sa.urle onde lhe convier 
(discussão unica.) ; 

N. 39 A, de 1895, determinando as condi· 
ções de reacquisiçã.o de direitos de cidadão 
brazileiro, com voto om separado do Sr. Mar
tins Costa Junior (Z• discussão) ; 

N . 132, de 1895, tornando extensivo às 
praças da briga<la. pollcial da. Capital Federal 
e do corpo de bombeiros, que se inutuisarem 
durante o tempo de praça, o direito, de que 
gosa.m as praças do exercito e armada, de 
serem recolhidos ao Asylo dos lnvalidos (l• 
discussão); 

N. 134 B, de 1894, autorisando o gove:-no 
a contractar com quem melhores vantagens 
olrerecer o sel'Viço de uma. .viagem mensal na. 
linha. de navegação entre os portos de Co
rumbá, S. Luiz de Ca.ceres, Mit•anda e Aqui· 

· dauana., no estado de Ma.tto Grosso (3• dis
cussão); 

N. 189, de 1895, organisando o estado
maior do exercito, a Intenrlencia. Geral da 
Guerra. e dá. outras providencias (2• discus· 
são); 

1 ~ pa.rte (até á.s 2 horas ou antes): 
Continuação da discuss.'io unica do parecer 

n. 174 A, de 1895, sobre a.s emendas do or· 
çamento da. receita. ; 

Continuação da. ~ discussão do projecto 
n. 133 B=,de 1893, com ,arecersob n. 133B', 
classificando em quatro classes as repa.rtiçõos 
federaes e uniformisando os vencimentos dos 
respectivos fuoooiona.rios ; 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 96. de 1895. regulando o estatlo de sitio; 

2• discussão do projecto n. 90. de 1895, 
dividindo o territorio da. Republica em oito 
circumscripções, em cad~ uma.1las qua.es c1·ea 
um b~1nco para. auxiliar as inrlustrias, agri· 
cola., pastoril e connexa.s. conforme o rc
gimen que adopta; 

1• discussão do projecto n. l'i3, de 1895, 
considerando empregados poblicos os confe
rentes das capatazias das alfandegas da Repu
blica.; 

1• discussão do projecto n. 156 A, de 1895, 
a.utorisando o Poder Executivo a abril• um 
credito de 6:333$310 para pagamento do pes
soal e expediente da Delegacia. de Terras e 
Colonisa.ção no estado de Minas Gera.es, no 
anno de 1893 ; 

!• discussão do projecto n. 215 A, de 1895. 
conferindo o direi to à. a.l'osenta.doria aos runc· 
cionarias da lnspectorJa Geral de Saude dos 
Portos da Capital Federal e aos das inspe
etorias de saude dos portos dos estados; 

Discussão unica. do parecer n. 89 A, de 
1895, opinando no sentiDo de não ser a.ppro
Vad? o projecto n. 89 deste a.nno, que sub· 

stttue pelo que a. elle acompanha. a. ta.bella F 
annexa á Consolidacúo das Leis das ,Ufan
degas e Mesas de Rendas Fede1·aes ; 

3• discussão do proje~to n. 35. de 1895, au
torisando o Govet·no a rever o regulamento 
e progra.mma. de esturlos do Gymna.sio Nacio
nal (redacçã.o pa.ra. 3' discussão do projecto 
n . 205 A, de 1894) ; 

1• discussão do projecto n. 199. de 1895. 
a.utorisando o governo a. fazer reverter il 
activn., manda..ndo addir a uma. das compa
nhias, como tenente mais moderno, até que 
haja. vaga., o tenente reformado do corpo de 
bombeil'OS José Julio. com o voto em sepa
rado e parecer da. com missão de constituição, 
legislação e justiça. . 

Discu~sã.o unica. do projecto n. 172, de 
1894, conce<1endo a pen~ão de 100$ ménsaes, 
repax·tidamente a t:rsulina. Ca.ndida. do Couto 
e outra. mã.i e irmã. do fa.llecido cirurgião 
naval Dr. João Pinto do Couto; 

Discussão unica. do projecto n, 279,de 1893, 
mandando que continuem a ser pagos a D. 
Matbilde de Accioli LiDll, desde 1 de julho de 
1892, o montepio e meio soldo de seu falle
cido filho o alteres Sebastião Carlos de Ac
cioly Lins. 

Discussão unic:.\ do projecto n. 19l,de 1895, 
concedendo a. D. M&rio. Amalia de Castro 
Ferreil'a, vi uva. do coronel Joaquim Mauricio 
Ferreira, a. pensão de 200$ meosa.es; 

Discussão unico.do projecto n. 197,de 1894, 
relevando a prescripçâo em que inconeu 
D. Mario. Josepbina. Feita.! Lima. para. per
ceber o meio soltlo a. que tem direito; 

Discussão unica do projecto o. 122,de 1893, 
concedendo a D. Olympia. Carolina da. Silva 
Barata. viuva. do dcsemb~rgador Joaquim 
Antonio d:1. Silva Barata, uma. pensiio mensal 
de I OO$(W'JO; 

2·' discu~siio do pro.iecto n. 2u2. 1le 1894, 
determlnan,lo que os ofllciaes do exercito re
formados 011 rJ uc se l'eformarem de aooordo 
com as disposiçõos do rlecreto n. 193 A, 1le 30 
de janeiro de 1800, si estiverem graduados 
no posto immediato. ~jru:n considerados. para 
todos os el!eitos, como si estives;em elfecti· 
vamente providos na. classe d'e que tiverem a. 
graduação; 

Discussão unica. do projecto u. 169, de 
1895, concedendo a. D. Lui?.a Eehebarne, 
viuva do capitão de fragata Fernando Ecbe
barne. a pensão annual de 1 :200$000; 

1" discns..c:ão do projecto n. 117, de 1895, 
mandando colloca.r o 1• tenente de artilbarie. 
Jose da. Veiga Cal>ral e outros nos logares 
Cjue lhes competirem na escala de promoções, 
reparando-se, assim, os prejuízos que sof
freram na pl'OmQ\.-ã.o de 17 de março de 1890; 

I• disc~ãodo projecto n. 9"2 A, de 1895, 
autorisa.ndo o governo a arrendar ou vender 
a quem mais vailtageDll o1rerecer um~~o parte 
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dos campos 1>ertencentes à. União, denomi
nados «Saycan».no ltio Gnnde <1o Sul, .-lepois 
de installada uma.coudelaria naquelle est.•do, 
para cuja fundação poderã. o governo des
pender até a quantia de 400:00~000 ; 

I• discussão do pr<'jecto n. 166 A, de 1895. 
permiWndo aos meuicos e pharmaceuticos 
adjuntos do serviço sanitario do exercito a 
contribuir para o montepio de que trata. o 
decreto n. 942 A, de 3\ lle outubro de 1890 ; 

1• discussão do projccto n. 2(:2, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a conce'1er 
nas condições que indica a André Ga.url.ieley, 
ou quem mais ,·amagens offerecer. privile
gio por 60 annos. para construcçfi.O, uso e 
goso de uma estrada. de ferro rle bitola. de J 
metro entre a. capital do Matto·Grosso e o 
porto de Avairo, ou outro ponto que melhor 
.:>s estados determinarem, na. margem do rio 
Tapajoz, no Parã.; 

Discussão unica do projecto n. 224, de 
1895, concede:1do ao soldado reformado do 
exercifo Fra.nklin Ferreira de Moura uma 
pensão de 30$ mensaes ; 

2" discussão do projecto n. 139, de 1895, 
t1·ansferindo ao domínio do estado do Ama
zonas, nas condições que estabelece, as fa
zendas nacionaes denominadas do Rio Branco, 
situadas nos campos deste nome naquelle es· 
lado. 

2" ).\1.rt~ (ás 2 hc.ras. ou antes): 
3• discus_<;ão do projecto n. 121 A, de 1893, 

substitutivo do de n. 227, de 1892, que roor
ganisa. a. corporação dos corretores de fundos 
publicos e providencia sobre as operações do~ 
corretores realíza,las nas bol&'\S otliciaes; 

3• uiscussão do projecto n. 178 B, de 1895, 
redacção para 3• discussão do projecto n. 178, 
do corrcmte a.nno, que fixa a de;>peza do Mi
nisterio do lndu:>tria, Vi11.çiio e Obras Publicas 
p:~r-.1. o exercício de 1893 : 

i" disca~s5o do projecto n. ZZ5, de 1895, 
dando nova. organi~ação :i. gum·da na.cional: 

2• discussão do projecto n. 222, de 1895, 
:.utorisando o Poder Executh·o a abrir um 
credito até 1.200:000$, supplementar á. ru
brica -Exercicioi findos- para pagamento 
da quantia que ror devida à COmp&nhia União 
Sorocaban&. e rtuana; 

3• discussão do projecto n. 193, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a. reformar os 
estatutos da Escola Polyt.echnica do Rio de 
Janeiro, de accordo com o projecto formulado 
pela respectiva congregação em 11 de maio 
deste anno, com as restricções que Indica ; 
e a nomear elfectivos, independente de con
curso, nos termos do art. 318 do decreto 
n. 1. 159, do 3 de dezembro de 1892, os lentes 
:mbslitutos que na referida escola. exe1·cem 

interinamflnte o mag~terio a. mais de 10 
annos. sem interrupção alguma ; 

Oiscus.ão uoica do projecto n. 190,•1e 1895 
concedendo a pt'osã.o a11oual de 1:200$ a. o: 
Manoola Alice Nunes dos Santos, vi uva do 
I• tenente de artilharia Joartuim Severo dos 
Santos; 

Diccussão unic:t do projecto n. 192,r1e 1895, 
concedendo a O. Joaquioa Angelica. Brarra.nça 
Dias dos Snutos, viuva. do major Fra~cisco 
Antonio dos Santos, a pensão mensal de 
100$000 ; 

Discussão unica. do projecto n. 190,de 1895 
autorisando o governo a conceder a DD. Hor~ 
tencia. Adelaide Guillobel e Josephina Con
sta.nc:a G!lillobel, filhas do tallecido coronel 
rerormado do corpo de engenheiros Joaquim 
Candldo Guillobel, a pensão de I :200$ an
nunes, repartid:~mente . 

Levanta-se :\ sessão ã.s 4 horas e 20 mi
nutos da tarde. 

130" SESSÃO E~I 28 DE OUTUBRO DE 1895 

Presid~,.>ncia. dos Srs. A1·tltltl' Rios (1• llicc
p!·esideme), Rosa e Sil.,a (presidente) c Tl.o
ma.: Delfi-no (f • secretario) 

Ao meio-di;~ procede-se á cham:~.t:a, á. qual 
re:;poodem os Srs. Ro~c Silva. ,\:-thm· Rios, 
Thomaz Delfino. Tavares de Lyra. Alencar 
Guima.rãc.•. Sá. Peixoto, G:\briel Sa.lga.do, Ma.tta 
Bacellar. Tlleotonio rle Brito, Bricio Filho, 
Gustavo V eras, Eduardo de Berre do, Ci.lristino 
Cruz. Arthnr de Vasconcellos, Gonc:a.lo de 
Lagos, .João Lopes, Trindade, José Mariano, 
Arthtn• Ol'l:mdo, Cornelio da Fonseca, Me
deiros e Albuquerque, Gonc:alves i\1aia, Cat·Jos 
Jorge, Araujo Góes, Gouvci•\ Lima, :san tos 
P.:rei1·a, Augusto de Freitas, Milton. Manoel 
Caetano, Vergne de Abreu, Leovigildo Fil
gueira.s, Jo..~ Igna.cio, Flavio de Araujo, Tor
quato Moraira, Serzedello Corrêa, Amcrico de 
Mattos. Lins de Vasconcellos, Sebastião de 
L-:~.Cel'da. Landnlpho ele Magalhães, João Luiz, 
Carv:\lho Mourão, Gonçalves Ramos, Luiz 
Detsi, Ferraz Junior, Fortes, Junqueira., Octa
viano de Brito, Ribeiro de Almeida, Pinto da. 
Fonseca, Olegario Maciel, Paulo Queiroz. Dino 
Bueno, Adolpho Gordo, Bueno de Andrada, 
Vieira de Moraes, Francisco Glicerio, Fur
tado. Hermenegíldo de Moraes, Alves de 
Castl'O, Xavier· do Valle, Mariano Ramos, 
Almeida Torres. Lauro Müller. Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, Emilio Blum, Marçal 
Escobar, AppM·icio ~·lariense. Victorino Mon
teiro, "\urelia.no 13arbosa, Pinto da Rocha, 
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Vespasiano de Albusuerque e CasJia.no do 
Nascimento. 

Abre·se a sessão. 
E' lida. e posta em discu~são a. acta. 

tados, desde que existem á sombra. da. lei. A 
:;ituação a.ctua.l deste negocio é a.· seguinte: 
os Estados prohibem nos respectivos tet·rito
r ios a. vecda de bilhetes de loterias de outros 
E;tados. 

O Sr. 1\t:edeiros e .A..lbuquel·
que-Ha. aqui uma emenda, Sr. presidente, 
ao projecto 133 B. em que, em uma longa sulr 
scrip~.ã.o de nomes, eu figuro como tendo 
concorrido com a. minha. a.ssignatura.. 

A União lan~.a impostos sobre as loterias 
est:vlue.es, genero de consumo e exportação 
dos Estadi)S, o os Estados, por sua vez, IanÇ(I.m 
impostos sobre as loterias dos outros Estados, 
e a.tê, con:>ta-me, sobre os da. União. 

Dizem-me que nesta. Cidade ha. um accordo 
de loterias ferleraes e algumas estaduaes, e 
que o mercado estã fechado para. as lote:-ias 
que não fazem parte deste accordo. 

Isto não é exacto, não assi;.:-nei tal eme~da 
e coinprehende·se que não podia assigoal·a, 
porque destruiria. o proprio projecto de que 
sou relator. 

E' isto que peço a V. Ex. que mande 
corrigir. 

O SR. PRESlOE~\TE-Serâ. satisfeito. 
Em seguida e approvada a acta da sessão 

antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para se votar as m:t.
terias indkadas no. ordem do dia, passa-se á 
materia em discussão. 

E' annunciada. o. continu~çã.o da discussão 
unic.\ do pa.recel' n. 174 A. de !895, sobre as 
emendas do Or~amonto da. Receita. 

O Sr. Thontnz Dclfin.o-Sr.pre
sidento, pretendia diectltir :L receita sob um 
aspecto muito uiverso dnquelle que mo traz 
á tribuml; mudo! complct.1.mentc de rumo. e 
defenderei as omemi1LS que ~pre:~cntei a este 
Ol'l~amonto. como combaterei a que foi apre
senta.c.la om nome dos Esta.dt'S criadores. Es
perava quo as minhas emendas. que ali:'ls re
coberam tambem a os~ignatUI1L do honrado 
collega do lla.ncadu. Osc;w Gotlny, 111io fossem 
de nenhum modo impugna•la>~. tt"io justas ns 
acbava.; t:tnto mui~ quanto a. Commi:;sã.o de 
Orçamento tem como relator da. receita. o 
digno reprellent·tnte do Distl"icto Federol, o 
Sr. Serzedello Corrêa. Mas a minha especta.
tiva foi por este lado inteiramente decepcio· 
nada, e \ndependeote <lisso deparo com u. 
emenda que nuo'!a. contei encontrar sobre 
·o gado. 
· Minhas emendas a receita. referem·se ás lo
terias, aos impostos do Districto Federal. que 
estãó sendo ainda. arrecadados pela União, e 
e á a.pplica.ção do hydrometro ao Districto 
Federal. Nesta mesma ordem procurarei 
mostrar que merecem a.cceita.ção, e rebater 
os juizos que motivaram da. i:ommissão. 

Penso, Sr. presidente, que as loterias, ge
nero que não examino na qualidade, devem 
ser considera.~ohts no mesmo pé de igualda·1e 
que os outros generos commerciaes dos E>· 

A minha. emenda, Sr. presidente, :Lbre o 
mercado da Capital Federal para todas as lo
terias, impede os Estados de :probibirem a 
venda. dentro delles das loterias dos outros 
E$tauos e da. União; impede os Estados de lan
~.arem impostos nas loteri~ dos outros :&>ta
dos e da União, e impede a. Uni:io de lanÇ(I.r 
impostos sobre as loterias dos Estados. 

O genero é mâ.o, é avariado, e o seu com
mareio não muito apreciavel: a perfla. União e 
Estados explorem-no quanto podem. e criam 
mesmo a. í\J.vor de suas explora.çõe.~ regimens 
especiat>s de exclusão, de mooopolio, e do 
a.tt·opello do bom senso e da.s leis. 

A digna con.m!$eâO parece-me que nã{) en
tendeu. pela multiplicidade da.s ma terias so
bre que formulou parecet· naturalmente, o 
fim que visava. a. emenda. pois, affit·ma que 
este fim é evitar o direito que assista ás 
loterias para venda no Districto Federal. Os 
termos tia. emenda. que de frente contl'ariam 
o parecer sã.o os seguintes: 

c E' livre a. vendo. de bilhetes das loterias 
estaduaes e em todos os Estl.dos do Brazil.» 

As demais intenç-ões clarc1.a ostã.o na emenda. 
Era possível, St·. pr·esidente. que o syótemo. 

proposto. c não acceito, trouxesse pela abun
do.ncitl da oll'erto. do genero no mercado a sm\ 
completa depreciação, ma.s não inststirei 
nestt.l ponto delicado, e pa::sa.t•ei a outro a6-
sumpto. 

::>r. presidente, os impostos, que, perten
centes ao Districto Fe•leral, ainda estão em 
poder da Uoiã.o, não são contestados a.o Dis· 
tricto pela digna commissão. Seria para isto 
preciso contestar a Constituição e as leis. 
V. Ex. não ignora, entretanto, que estes im-
postos s·io cobrados pela União em virtude de 
disposições annuas ou orça.mentarias. Si a. 
commissão não contesta. o direito a.os impos
tos, nega o concurso a emenda por duas 
ordens de razões: 1•, porque o districto cobra 
melhor a sua renda, nã.o fazend? a despeza 
com o pessoal necessario para a percepção 
rlestes imposto~ e livrando-se do trabalho que 
ello acarreta; 20, porque a. Uniã.o ê prornpt:l.
mente reembolsada do que despende com cer· 
tos servic;os que estão a :eu cargo. 
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A despeza com o pessoal do Districto Fe
deral ~ra. cobr..nça. dos impostos é verda.
deirilmente nenhuma.; é o mesmo pessoal que 
serve p:wa. o imposto predial e outros, do 
Districto, com ligeiro augmento de escrip· 
tu rações. 

Entro agora, Sr. presidente, na delicada 
questão do imposto ilo 83.-do. 

E' antiga e acidentada. de episodio3 burles
cos e es.candalosos a bistoria. do fornecimento 
de carne à. população d~JSta. Cidade. !Jesde os 
açougues monstros ou muoici2aes, considera
dos ba 40 annos como :1. soluçao definitiva. do 
problema, e que apenas produziram a rui na. 
do seu en1preza.rio, até a. celebre agencia 
o!ficial, onde um gran•le nome bra.zileiro sof
freu não pouco, até a.s pt·efereocia.s, até a 
tentativa. de a.barrota.men to do merce.do pela 
carne ooogelada. do Rio da. Prata,a.té a compl"J. 
e venda do gado uirectamente â. população 
pela. Municipa.lida.de, o.té os cont:r-<1.etos ulti
mos, tudo isto tem L!av:ido nesta Cidade. 

As rendas do districto crescem porque os 
impo~tos de penoa de a.gua. e iodustl"ias e 
profissões são fa.cilmente e naturalmente 
recebidos com o imposto predial. 

Quem cobra. mal e deficientemente é a. 
União, a quem faltam elementos de infor· 
mações. tendo pa.,;sado o imposto predial para. 
o Districto, e 11ão possuindo a União o man
dato executivo para. a cobrança do imposto de 
industrias e prntlssões que possue o Districto 
para o imposto predial. 

A União paga. muitas dezenas de contos Je 
réi; para. a perce~.ão ele impostos locaes, e 
ainda. leva lO "/, ao Districto pela cobrança. 
imperfeita. 

Todos comprebendem os inconvenientes 
para os particulares, lndustria, commercio, 
de pagar impostos locaes na administração 
federal e local. 

Sempre o fl)rnecimento de carne impressio
nou o espírito publico, e· tenho notado que, 
quantlo se d3sence.dea de repente grita ex
cessiva. estã. se preparando um monopolio. 
Aliâ.s não é o Cacto exclusivo ao Rio de Ja· 
neit·o. Em varios pont~>s do Brazil e Cidades 
do mundo. o preço do genero alimentício 
é objecto de sérias cogitações de particul<U'es 
e autoridades. 

O imposto de industrias e profissões. CO· 
brado pela União, tem melhorado muito 
pouco ou quasi nada. nas mãos della. Em 
opposição, o imposto predial, cobrado pelo 
Districto, melhorou con~ideravelmente. 

Lucra a União dei.Xanc!o de fazer a cobrança 
dos impostos locaes, pela economia que a de
sistencie. lhe accarreta, e pelo i!esvio de res
ponsa.bHidalies ; lucra o Districto pelo accres
cimo de suas rendas, facilmente receptiveis, e 
pela exoheração do encargo de 10 •; •• 

O f,,cil reen.bolso repre.:;enta. tratamento 
que a. adm i o istração do Districto niio merece. 
A commiSS<1o dP.sconfia. a.o que parece do Db
tricto, como credor de devedor duro e re
misso • 

A estima que tenho pelo honrndo collega., 
relator da commis,âo, não me permitte per
manecer neste terreno. 

Sr. presidente, ma.is uma. tentativ:~. se pro
duz para implantar o l!ydrometro, o relogio 
marcador da a.gua consumida, nesta Ci
dade. Até hoje as tentativas foram ioetll
ca.zes e repeli idas, mas, ao que se vê, esta 
vencerá. agora. 

A Cidade do Rio •le Janeiro possue agua 
em maior abundancia e melhor qualida.rle 
que a ma.ior parte das grandes Cidades do 
mundo, entretanto em todas as épocas do 
anno, até naquella.s em que os rios estão mais 
cheios, em que reinam chuvas, nota-se falta. 
de agua na Cidade: o que concluir? 

Que ba defeitos na canalisação e distri
buição. 

O hydrometro não corrige a. canalisaçã.o, 
nã.o :~perfei~a. a. distribuição ; a que vem. 
pois 1 

Camua v. VI 

Sou, Sr. presidente, boje como sempre fui, 
pela. plena liberdade do commercio da. ca.rne; 
si não receiasse a.borrecer a Camara. mos
traria como de ba muitos annos propugno 
por esta liberdade. 

Aetualment.e o que exisw é a. quasi livre 
concurrencia.; e o qua.tti livre commercio por
que. 1°, a. administraçijl'l,OU melhor, as admi
nistraçües,conservando praxes 11ntigns entram 
na industria do preparo de certos productos 
oriundos dos animaes :~.batidos, e no do u~an
sporte. ; 2•, porque as oondi\ões da. l'lcna. li-
berdade não t>Stl1o e:<ta.belecldns. 

Devo dize!', autes de proseguit· nas minh:~s . 
considerações. que não me proponho discutir 
interesses mine•rO$, natut·a.l111entc muito re
speita veis. e que devem estar tle accordo com 
os do Districto Federal e de todas as circum
scripções bra.zileíras. 

Sinto·me. digo e. com sincerhlade, sem ele· 
mentos pa1•a so.ber ~i. conforme li em artigo 
de distioctn jornali~'tA e meu anti;;o amigo, lla 
dias publicado na. Ca:cla, o Est.ldo de Mina$ 
em V<!Z de ser o que se suppõe - um Es
tado rico - é um E~tado pobre, receioso de 
immigração e de ca.pitaes estrangeiros ; 
sinto-me sem elementos para saber si o Es· 
tado de Minas é rico antes pela economia. 
ferrenha. do que pelo reforço e iniciativa. no 
trabalho e na producção, e si, emfim. esta. 
industria creadora <le que tanto se preoc
cupam aqui os dignos representantes minei
ros, desappareceria ou não de subito pel~~o 
vinda. directa em facil transporte terrestre 
ou marítimo do tr.Wo vivo ou conservado dos 
Estados de Matto Grosso, Piauby e Goya.z para 
a. Capital Federal. 
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O Sr. Presidente pet!.e ao nobre 
deputarlo que interrompa o seu discurso, afim 
ue que se possa proceder ás \"Ot-<l;~ões das ma
terias encerradas, para o que Ja. ba numero 
no recinto. 

les. Alberto Salles, Brazilio da Luz, Fonsec-a 
Guimarães c Rivadavia Cor.rca. 

E' sem debate :tpprovada a Red;!cção final 
do projecto o. 101 A, de 1895, para ser en
viado ao Seoa.do. 

E' posto a votos o a.pprovado em discussão 
unica. e enviado i1 Commissão de Rer1acç-ao o 
seguinte 

I'ROJECl'O N. 200 DE · I 895 

O S1t. THO)l'Ai: DELFJ::\0 - Sim, senhor. 
Comparecem mais os Srs. Lima Bac1~ry, 

Fileto Pirt>.s, Carlos de Novae;:. Bened1cto 
Leite, Viveir•)S, Luiz Domingues. Costa Ro
drigues. Anizio de Abreu . Nogueira r>arJ.m~· 
gua. Frederico Borges, Thomaz Cav!ilc;J.ntJ, 
João Lopes, Francisco Benevolo, Jose Bevl-
laqua. Augusto Severo .. Junquelr~ Ayres, O Coligresso Nacional resolYe: 
Tolent\no de C:lrvalllo. Mart1ns Juntor. Gas- Art. L • Fica o Podet• Executivo autori-
par D;·ummond, C<•elho Cintra, Luiz de An· sado a conceder ao Dr. Henrique Autra.n da 
drade Lourenço de Si, Mi~uel Pernambuco. Matta é Albuquerque, assistente de clina da 
Clem~ntioo do Monte, Rocha Cavalcanti, Faculdade do Medicina da. Ba.hia. seis mczes 
Olympio de ~ampos, ~cn~e.~ Pra·1o, z;;.ma, de licença., com o respeetivo ot·de~ado. para 
Neiva, Franc1sco Sodre, Ar1sttdes de Quetroz, tratar de sua saude onde lbe conv1er. 
E•luardo Ramos. Paula. Gui m;,r-lt> >, Sebast!ã.o Art. 2. • revog-..1m-se as disposicões em con-
Landuloho. Paranhos Montt nP:;:~o. Ga.lchno trario. · 
Loreto.' Antonio de Siquei!'Q, .Jo>e Carlos. . E' annunciada a vota~ío do projocto n.39A, 
O:car Godoy, Alcindo Guauabat'<\, Alberto de 18!}5, determinando a~ condições de re
·rorrcs, Belisario de ~ouza. .. FonSE-.ca. Portella, acqi,;iç;lo dos direitos de cidadãos b~zi.leiro, 
Nilo P~>ço.nba. Agosunbo V•dal, Ernesto Bra- com voto em separado do Sr. Marnns Costa. 
zilio, Lim;~ Duarte, Mayrink. V:~z de !lfel_lo, Junior (2·• discus..<ão). · 
C bagas Loba to. F:a.ncisco V e·~· La~ou~ter E' posta a voto~ e <tpprovada. a er::enda do 
Godofredo,VaUadares, Cnpertmo•ie Stquetra. Sr. Martins Costa. supprilnindo o art. 1• do 
Rodolpbo A~reu. Matta. Ma<:b~do, Artbur prcojecto n. 39 A. de 18115. 
Torres, ParalZO Cavalcanu, Ovl(ho Abran~. E"annunciada a vota~.ão do art. 2•. 
Urbano de Gouveia, Lamenba. Lio.~, Marttns Posta a votos e a.pprovada a J= parte do 
Costa, Pereira da Costa e Franc1sco Alen- art. 2•, assim redigida: 

cast~o. . . Art. 2. • Ao Poder Executivo compete co-
Deixam de comparecer com causa pa.:ttct- nhecer uos casos previstos na pl'Clõente lei, 

pario. os Srs. Costa. Azevedo. Cot>lho Ltsboa, afim de os pronunci~.r por decreto. 
Enêas Martins, Augusto Monttnegro. Hol-
landa. de Lima, Ildefonso Lima, Torres Por-

. tugal, Pedro Borges, Helvecio Monte. Fran- O Sr. Alcindo G uanabat•a 
cisco Gur~tel, Cunha Lima, Silva. Mariz: Cba· Úl~la ordem) requer verificação na. voWção. 
teaubl'ia.nd, At·minio Tavares. M;~rcton•llo 

Lins, Tost.1., Dionysio CerquP.ira. Rorlrigues o S1.·. Augusto d e Ft•eita~ (pclll 
Lima,Marcolino Moura., Tolantino dos Santos, orclem)-Sr. présidente, tendo assignado este 
Atba.ytle Junior, Fra.nc;n C:wv!l.lho, Euze- proiectojustamente com.o meu distincto col
bio de Queiro..:, Sil va. Castro, Julio Santos, Jegà elo depntaçã.o o Sr. Aristides ?l!ilton, eu, 
Ponce de Leon, Urbano MarcondE>s. Almaida. umo. vez que s. 'Ex. niio o fez. j 1tlgo-mo no 
Gomes, Monteiro de Barros, Jo~l.O Penido, dever de dar uma. explicação â. Camara. 
Alvaro Botelho, Leonel Ftlbo, Ferreira Pi- A Camara. acaba de rejei tar o art. I• do 
res, Theotonio de Ma.galbãe5, Mao:lel Fulgen- projecto, que não traz ideá. nova. q•.1e não ê 
cio, Sim~o da Cunha., Lindolpho Caetano. mais do que a. consolidação da legislação em 
Carlos das Chagas. Lamartine, Costa Macba.- vigor . (Aooiados .) 
do, Alfredo Ellis, Fra.ncjsco de Barros, ~e- Nesta lei ordinaria (e v. Ex. me desculpe 
miro da Rocha, Almeula No~tue.ra, Oomm· de ter ele entrar nessas considerações, .5ei que 
·gues de ~tro, Gustav~ G_odoy, Moreira. d.a. isto é um pouco fora de or:lem). nt>Ste art. 1•. 
Silva., Paulmo Carlos, Cmcmato Braga, Lutz nus, os sigoatar iO$, nada. mais fizemos do que 
Adolplio, C~raciolo, Angelo Pinheiro e Pe- transcrever o texto da. Constituição. 
dro Moaeyr. E som causa os Srs. Pires ~er- Este artigo, Sr. presidente, que é uma dis-
reira, Pereira de Lyra, Ferna.ndes Ltma. · - d , · · - ca li" 
Octaviano Loureiro, Geminiano Bro.zil. Cleto postc;<l.O a. l:Onsntutçao, a mara repe ~~-
Nunes Eri~ Coelho Barros Fr-anco Junior. O SR. NILO PEÇANIIA- i\la.<: :1. l'Upprt>.8sao 
Paulino de Souza Junior. •~m;JOJlinn, Do..: do al'l.igo_ do proj~ct.o niio $Upprimc o artigo 

· mingos de Moraes, Costa Junior, Pa•lua. Sa.J- ! cousutuctonal. 
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O SR.. AUGUSl'O DE FREIT.I.S- i\fe per.loe o· E' p:>sl.a. :>. vob3 e :l.pprova:in. a. emenda. do 
nobre daputado ; soi que a Cama.l'".t., suppri-j Sr. :Vla.rtins Gosta, SU!>primin 1o do ar;. ~· a. 
mind~ ~f.3-artigo, não supprime o a.:•tigo da . ultima pa.rr.e, ist•1 é. as pal<~Vt'<l.S-g:,rantiolo. 
~nst1 tutçao. I no em ta. ato, o recm·s.J da pa.rte inr.eress.~ .. 

A Camara, supprimindo este artigo, não I pal-a o ::>up1·emo Tt'ibuual Fe-iet·al ( Coa#itui-
supprime a. Con5tituição. çao. ai't . OOlettras a o b.) . 

Mas V. Ex. sabe muito l:mm que nestasl Pro~edenúo-seávot.o.cão io art. 3•,reco
compiernentares da Constiiui<;ã.o, a :vr imeira. nilece-se que não ha. numero. 
condição a; se attender é a. reprorlucção do 
te~to constitucional que va.e ser desenvolvido 
nos artigos poster iot•es. Isio é que se chama 
consolidação d~t- legislação om vigor. 

Ora., o ll.rLigo que Ya.e ser sujeito á votaç.J:o 
dto ê inconstituciono,l; porquanto á j ustiça 
r~dera.l c:J.be decidir as questões de nacionali
dade. 

0 Sr:. . PRESLDENTE-0 nobre deput'l.dO e.;; ti 
f,\llando contra. o vencido . 

0 SR. AUGUSTO DE Fl1.ElTAS- E:>tou fall;;,n·lo 
eontr:~. o vencido, ma.s acredito que 2. C:1ma.ra 
est;i. convencida de que o voto que a.ca.ba de 
d:~.r 5Uppressivo do are. l", como do art. 2•, 
a.fi"ecta. tanto a. essencia do projecto, que 
não sei si não ficarão prejudicado> os outro> 
a1·tigos. 

V. E:t. decidirâ si o projecto está prejudi· 
cado. 

0 SR. PRE31DE:\TE-Em todo caso vou sub
metter a votos a rectilica.ção pedida. pelo co
bre deput:l.do pel<> Rio de Janeiro. 

Procedendo-se :i. verificação. !'eoonhece-:--.e 
ter sido approvad;~. a primeira p<wte do 
art. 2•. 

O § 1•. LcoYigildo Fil~·ueii:•as 
- V . Ex. pódc informar-me si, de accordo 
com o Regimcntu, q ua.nuo não I! :~.pprov3.do o 
art. I• de um projecto não se con~iúera. pre
jullic:ldo todo o 1>rojecto ? 

VO?.ES- Nii.o. 
O SR. LEOVIGJLDO FILGUr:m.\s - Não me 

reco:-tlo si o Regimonto pre\"c este caso. mas 
o que e verdade e que a. pratica <l té aqui 
a.t!opta1h1 pela Mesa te:ll sido . esta: quando 
nii.o é approvado o art. I" de qualquer pro
jecto, é considel'ildo prejudicado todo o pro
jecto. 

<;,Sr . P r e s iden t e-O Regimento 
nada estabelece sobre o caso; tem sido praxe, 
quando o tu•t. 1• de um projecto é rejeita:lo. 
considerar-se prejudicados todos os mais, 
desde que não se prenJem ao L•. Mas no C'\SO 

,·ertente não se dà. isto, porque a Cama.ra 
acaba. de rejeitar o art. I •, ju~tamenie pelos 
fundamentos apresentados em voto em sepa
rado, por achar exo1·bitante a ma.teria. re
~ula.m~mtar. A ma. teria. regul:~menillr está 
i'lteir•LIDento incluída no art. 3•; por consc
;;uinto, r:lo e$t:~ preju!liC:J.d.o este a1·tigo. 

O :§r . P~·csidentc-Vou ma.nd:1.r 
proceder iL chamada. 

Proc-edendo-se ~L cl.larnada,, vel'if:ca-se te· 
rem-se ausentado os Srs. Genedicto Leite, 
Augusto S&vero, Tolentino de Ca.\•valho, Gas
par Drualrnon!l, Lout·enço de Sá. Clementioo 
do Monte, Menezes Prado. Aristides de Qilei
roz, Galdino Loret·>, Alberto Torres, Beli:'ario 
de Souza., úvidio Abr.1.nr.es. Hermenegildo de 
:\Ioraes. Lamounier liodoft•edc,Lilna. Duarte e 
~Ia.yrink . 

O !Sr. Presiden ~ ~-Re;:pondcra.m ~L 
chama. da. I i l Srs. deputados. pelo que vae se 
pro::eguir na votaçã..o do prvjecto n. 39 A, 
de LS\15. 

Em :Seguida e p.)Sto a votos e :lJ;provado o 
seguinte ar:. 3" : 

Art. 3. o Readquirem os direit•lS uc cidadão 
brazileirv: 

§ I. • O ua.cion!\1 d93n::.tur:J.:isa•1o, que obti
ver· sua. rei atogt'<lçào l)vr decreto, tarnbatn do 
Poàer Executivo, u;na. vez qac cstcj:L domi
cilia.t!o no Brazil. 

Paro. este fim, o pretenden:c fl iri:;!r~~ peti
ç-ão olocumen tada no Presiuen:e dI Republic-J., 
por intet·medio do ~'linistro r!o luterior.on uo 
governll.'lur ou do Presidente do Est:\\10 em 
que residir·, cotn a firmtL devi!:J.mcnta ra
conhecid:t, p~,L~nllo a raspei to ·!:Lquell:~. sar 
ou •'ido o pt•ocar.t•lor gc,ral de. R(Jpuoltc.a. 

§ 2." 0 brazilei t'O qUO :I.S~im auq ui rir :1. sua. 
(JU:.t.lida.<l.e gcz:.t.l'~ uesde logo de todos o; 'di· 
rmtos que exc!usivamente l)út•tencem aos ci
da.dãos brazileil'03. 

E' e.ncerr:~.da. :~. votaçü.o do :~.rt. 4". 

O S1.· .• <t..ugu.t'4 t o de F •·eitas 
Sr. p1•esidente, peço a V. Ex. que ctta.me a 
attenção d3. C:l.mara para. o YOW que vae da. r 
ao :~.rt. 4•. A Cnmara. repelliu o at·t. I•. que 
coonprehende treJ p:J.t•agm.pbos; o § 3 ·• do 
art. I• estabelece: 

« A mulhe1· bl'azileira que ss casa.r c:>m es
trangeiro. si. conforme a. lei do pa.iz a que 
este pertencer, ad!} ui rir e! la. a n:lciona.lidade 
do seu ma•·ido . :t 

O art. 4" estabalece uma provhlencia. indis· 
pensa.vel. que é, na hypothasf- do ut. 1•. § 3•, 
si o casame:tto sa di5solver· p- -t' •norte do rna
L"idv o·,t pelo l.!ivo:·~io, a :!htdJel· p.>der,~ re-
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adquirir a sua. qualidade de brazileira. Diz o O Sr. l:'re.siden t.e- O art. 4• está. 
art. 4•: · claramente prejudicado por ter sido rejei-

< N:t. bypothese do art. In, § 3", si o casa- ta.do C1 art. I• e seus para.graphos, a. que es~e 
mento se dissolver por morte do m'\rido ou artigo se r·e(crc. (Apoia@s). 
por divorcio, a mulher poderá reacquirir a. A Camara. não póde infr ingir o RE-gimento 
sua qu:t.lidadede brazileira, sempre que, ba- f:uendu uma. nova votação sobre aquillo que 
bit:mdo já, ou vindo babit:tr então no terrl- acaba de rejeitar. . . _ 
torioda RepubliC~~.,declara.r !Jeranteogoverno A C~mara tem a.mda ~ 3> dtscus~ao na 
do munlcipio em que residir, que quer fixar 9ual pode emendar convenientemente o pro-
seu domicilio no Brazil.~ J<-cto. 

Ora, a Camara nã.o poderá deixar de accei
tar esse art. 4"; é uma medi<la regul2dora 
da condição da mulher, cujo casataento si 
dJ.ssol"'!er por m?rte do marido ou pel? div~r
CIO. S1 ella acceltar, pergunto a V. Ex .; SI é 
permittido abrir uma exceP\:âoao Regimento 
a a Camara, para fazer-se uma nova votação 
sobre o art. 1". qu~: está. intimament-e ligado 
ao art. 4•. Porque, S1·. pre~idente. si a. vo
tação do art. 1" é definitiva, cumo poderá 
ficar este art. 4°, que é umn. dedução do§ 3• 
do a.rt. 1• 1 

o Sn.. PRE~lDENrE-0 art. 4• não pode ser 
votado, porque está evidentemente prejudi
cado com a votação do art. 1•. 

0 SR. A UGUSTO DE F'REITA.S- Perdoe-me 
V. Ex., o art. 4• nã.o está. pre-judicado. 

O § 3• do art. 1• dizia que perderá o di
reito de cidadã. brazileira a mulher que se 
casasse COII! estrangeiro. si. conforme a lei 
do paiz a que PSte pertencer. adquirir a na
cionalidade ile seu marido; ora. e o caso de 
perda do direito de cidad5. brazileira. si casar 
com estrangeiro. 

O art. 4u jà. trata, não de perda , mns da 
reacquisi~ão de direito e entiio cliz : na 
hypotbe.<e do art. 1", § 3", isto é, na. byp'l
tbese da mulher que perde os direitos de 
cidadã brazileira, por casar com estran
geiro. 

Si o casamento se dis..~(IJ.-er. e um caso. 
nio ba perda; mas, si o casamento se rlissolvcr 
por morte do marido ou por divorcio, a 
mulher poderá requc1·er a. sua. re:tcquisi~.ão 
de direitos declaro.ndo. p~ronte o município 
depois que vier h:tbit:Lr no territorio da 
R.epublira, que quer continuar a ter os di
reitos de cid:~dii. br:uileira. 

Digo eu, si a Camara. a.pprova isto, si é 
possivel abrir um:~. excepção par:~. votar 
atrás do voto dado e Slljeit.ar V. Ex. nova
m~nte à votat;>.ão este art. 1•1 
. Eu sei que o Regimento não pcrmitte que 
haja uma votação sobre materi~já. vencida., 
mas para evitar que esta monstruosidade 
de se approvar o art. 4• que a com missão 
Dão póde deixar de approvar. quando esw 

·artigo se r <·fere daramente ao art. 1•. por 
ella repellido, eu creio que a Caml,ra nã.c 
se opporâ. a uma nova votação sobre o 
a.rt. 1•. 

O Sr. ."-ugust.o de Freitlls-· 
(pela ,.,-d<-'111)- Sr. presidente, si o art. 4• e~
t.ivess~ prejudicallo. eu não pediria à. Ca
mara. uma votação ~obre elle. 

O art. 4• trata da reacquisição do direito 
de cidadã. brazileira e o art. 1• trato. <1:1. 
perda I! e cidadã. brazileira. 

Si V. Ex. me permitte, eu peço, si V. Ex. 
insistir na. su:~. opiniã.o de cousi~erar preju
dicado o art. 4", que consulte á. Camara. sobre 
si acha. que ellc está preju•!icado. 

O Sr. Presidente-O Sr. deputado 
Augusto de Freitas considera não prt>judica.do 
o art. 4° do pl'(ljecto. apezar da interpreta
ção d;ula. pela. Mc~a. e appella para a. Ca· 
mara. 

O art. 4'' diz o seguinte: 
< Na hypothese do art. I•, § 3", si o casa

mento se dissolver etc.», mas o a1•t. t•, § 3•, 
roi rejeitado pela. Cama.1-a.. Ella decidirá. 

O Sr. 1'\lart.lns CoMt-3 (Jlelo.ord•m) 
- As razões apresentadas pelo uobro coll~"ll, 
o nobre deputado pei:J. Bahia. a meu ver não 
são proce·'ent~s. Unicamenk o facto de tra
ta r-se no art. 4·• rle reacquisição de dirt>itos 
politicos por parte da mulher casa• la, pre
suppõe o facto <la perda desse direito, por
t'l.nto, me p:~rece ponto claro inilludivcl, quo 
o art. 4'' ~e acha. prejudicado pelo art. 3". 

S. Ex. faz sentir que o art. 4• tra.t.'l. não 
de unoa hypc•these, mas sim da taeo:e. de 
cr<>n~~~ generi<:a.-a rca.cqu i..<oição de direit03 
politicr·s por pa.rt.e da mulher casada. mas 
não h a tal porque o art. • · é expressamente 
rtlmissivel do paragrapbo 1•. 

LOI!O, a rcacquis!ção de direitos está paro 
a hypotbese de perda ile que trata" o art. 1•. 

Era :. penas para este fim que tinha. pedido 
a pala-vra. 

Consultada, a ca.mara considera prejudi
cado o art. 4". 

E' annunciada a .-otação do art. 5•. 

O ~r • .n.ugu~t.G de Fll."eit:-.6. 
(pela ordem)-0 voto que a Ca.mara ·aca.b:~. de 
dar considerando prejudicado o art. 4'' não 
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pôd~ dei~ar de :>.!r~Jctar o art. 5", Í>orque ahi 
:e diz: 

. «Art. :;.• Qu:>.esquer filhos menores 1lo na
CIOnal remte:.'l'ado em seus direitOs de ci
lladão brazilei:-o ficam n:» mesmas condiçõE'S 
de seu pne, ou de sua mile solteira. ou viuva 
s~ alei do ~a.i~ a. que estas ou aquelle perten: 
ctam permu t1r o e1feito collecti \"O da de.>na
turalisa.çiio. 

Pa:ragrapho unico. Fica entendido- que 
os !!lhos me!lores cln. mulher divorciada, que 
~a conformulade do llrt. 4° readquirir a qua
hdade de brazileira., conser1·arã.o a naciona.
lidacle de seu pae.> 

Refere-se, portanto, ao § 2• do a.rt. 1". 

O Sr. Presidente- V. E:I:. tem 
razão. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-O pa.ra<>ra!)ho 
unte~ fica tambem prejudical.lo. o 

O Sr. -~ugusto de Freitas 
(]>ela ordem)-E' para pedir uma. inC.Jrm:LÇiio 
a. V. Ex. A lei que a Ca.mara está. votan•to ê 
ngulamenta.r·da. rencquisicão de direito3 de 
ci,'adão br·adleiro emquanto á nacionalidade 
ou· a direitos políticos. ' 

Quanto á primeira parte só ficou de pé o 
art. 2", que diz: 

« Art. 2.• Ao Poder Executivo compete co
nhecer dos C:l.SOli .J>r.ll'ist•'S na pre5•nte lei, 
afim de os pronunctar por decreto, garantido, 
no emtanto. o recn:'SO da parte inte1·es.•::vla 
}la.l'il o Suprem·) Tribunal Feder.tl (fÃJns:i
t uicuo, a rt. 60, lettras a b) .» 

Ora..~ Garoara. re.jeitou todo3 os casos:~. que 
s.e referta este a.rugo e, portanto, não ficou 
cousa alguma. 

E' consider11do p:-ejuüica,lo pela suppresSã.o 
do art. 1•. o art. 5", do projecto n. :3!l A. 
llc 1895. e sen paragrapho. 

E' ta.mbcm considerado pr<"judicatlo pelo 
mesmo motivo o a.t't. ()• c seu p.tragrapho. 

E' igualmente c;:nsidcr-J.do prejudicado o 
:l.l't. 7• pela. suppre~ão da. ultima parte do 
ar-t. 2•. 

São successiva.mente postos a votos e a.ppro
va<los os seguintes artigo~. 

Art. 8.0 Readquircm os direitos politicos: 
§ 1.• Os brazileiros desnaturalisados que 

aftlrm:'-rem por termo a .. <~Signa.do com duas 
testemunhas perante o Ministro do Interior, 
governador ou pre~b!ente do Estado em que 
l'esi'lirem. acharem·se promptos para suppor
t-3-rP.m os o nu~ imposto~ :<OS cid·1dã.os pela.s leis 
da Republica. e de que se tinha.m jü liber
ta-to. 

§ 2.• Os bt•azileicoo desnaturali~rlos qne, 
por um termo identico, ari!rmarem que teem 
reo.unciado â. condecoração ou titulo que ha-

viam acccitado. devendo ser transmittida. ao 
respectivo governo estrangeiro a communi
ca<;.ío da occurrencia pelas vias 1liplomaticas 
regul11 res. 

§ 3." Quer e:n uma, quer em outra llypo
these. o Poder Executivo, a quem serã. re
metLida cópia do tel'mo que ror as;;ignado pe
rante o $Ove:·n:>.tlor ou presidente do3 Estados, 
expedira decretos e confirmando as a.lludidas 
afilrmaçues. 

Art. 9.0 Revogam-se a.s disposições em con
trario. 

E' o projecto assim emendado, approvado 
em 2• discus~ão e enviado á. Comuli53ão de 
Consti.tuiçiio e Justiça. par:~. redigil-o para. 
3• di~cussão. 

E' posto a ,·o tos e a.pprovado em 1 • dis· 
cussiio o s~<>uinte 

PR.OJecTO :o;. 13~ De 1895 

O Congres~o Nacional decret:~.: 

Art. I.• Fica exte!lsivo ás praças da brigada. 
policial üa. Capita.l Feúeral e do corpo de bOm
beiros. que se inutilisarem durante o tempo 
de pra.<;a. o direitv de que gozam as praças 
rio exe1·cito e armadõl., de serem recolhidas 
ao Azy lo do5 lnvalidos. 

Art.2.• Rerog;J.m-s~ as disposições em con
trario. 

O S r . Neiva (pela ordem) requer dis
pensa de interstício põl.ro o pt·ojecto entrar 
em z• dis-!us::ão. 

Consultada. a. Cam:~.ra conc~dc a ·dispensa. 
p::tlida. · 

E' posto a. voto5 e a.pprova.t\(1 em 3• clis
cussão e enviado â Cvmmissiio de ltedacçã.o o 
saguinte 

PRO.JECTO N . 134 n-DE 1894 

O Congresso Naciona.lrcsolve: 
At·t. I. • E' o Poder Exccutivv autori.sado 

a cont.ractar. por cinco a.nnos. com a, compa
nllia. ou particular que melhores vant:~.gens 
otrerecer o set•vi.,~ de uma vingem mens·tl 
na linha de Dl~vegação entre os portos de Co
rumbá, S. Luiz de Caceres, ~1iraoda. e Aqui
dauna. no .Est:ldo de Malto Grosso. 

Art. 2. • Revogam-se as disposiQÕeS em 
contrario. 

Continua a. discussão unica. tio parecer 
n . li4 A, de 1895, sobre as emendas ofl'ere
cidas em 2• tliscussã.o ao Orçamento dn R.e· 
ceita.. 

O Sr. Thom.a.z D <!>lfino (conti
uua.lldO) -Sr. pre:;it!ente, para. que a livre 
concurrencia., e a ampla liberdade de com-
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mercio das carnes se po.~ão realisar, mister rdecem a.s Cidades de carne de que Chicago e 
se tornam um complexo de met\idas admi- o typo. 
nistrativa.s da. União e do Districto Federal, Nesta Cidade só de março de 1887 ã. mar{'o 
St>gnidas de outras pequenas medidas com- de 1890 quatro e meio milhões de porcos. 
plementares, sobre <\5 quae5 não me demo- dois e meio milhões cie bois foram mortos para 
rarei \' qu~ estão em relar:~o o'\:.rigadn. com o commercio nos Estados Unidos e sobretudo 
as primei1·as. Antes de m:~.is nada a admi- com o estrangeiro. 
ni;:tracão municipal limitaria as suas func- O imposto sobre o gacio não só tornará. a 
ções ao mini mo: manter matarlouros. e abater carne mais cara pal;'a o Districto Federal. 
o gado par·a ~e1ar, como lhe compete. pela como parn os Estados do Rio de Janeiro, de 
con~(ll'VO('ii.o da. ordem. pam a. confecção d:~. S. Paulo. o do Espírito Santo, como ainda para 
estatística.. ],)M:J. a. cobram:\\ facil da. iropo- os Estados do Norte, o Pará., o Amazonas. 
si~ão. para. o eX11me e fiscalisa('ão do ~tado Nestes Estados ullimos o valor· da carne e 
•1e sallde do animal. Depois o go-ç-erno da subido ; o do Pará.. para remediar a carestia, 
Uniã.o entre!!al'i:t a Fazenda de Santa Cruz viu-se o mesmo obrigado a contratar o forne
i~ Municipalidade paro. campos e pasta.gens cimento de carne do Rio da Prata. 
lotados de modo a poderem os particulare.> Acredito, Sr. presidente, que o g~o nacio· 
conservar~m gi'Uid~s stod;.s de gado prom-pto ml p01le1'li. conconer com o estrangeil-o desde 
para. o córte, para. o con$umo e para a con· que seja em maior quantid.<~de e adequado á 
currencia. A :Municipalidade cobrará um mo- concurrencia , por qualidades venaes mais 
dico imposto ],)Or cabeça de ga.do. perfeitos, o tamanho, por exemplo. 

Ainda a liberdade de commercio serâ. esta· Elle tem sobre o ~ad!J estrangeiro uma 
belecida pel:l. facilcommunicaç,OOS ferro-via1ias vantage~ natural, a 8;3-PldE'z. . 
entrt Sepetiba. ltacurlJSsá., Angra dos Reis. a. . O Bra:ul •. como os pa11-es no":os, te~ a~nda 
esta<:.ao marítima de s Diogo e o matP.douro d1ante d.e SJ um mercado qa~• sem limttes. 
de Sant-t rruz. e pelo estabelecimento d.. a Europa, onde o consumo augmenta con
novos mat:ldouros e campo:; e pastagens na stante~ente. · . . . . . 
llba do Governador ou outras da ba.hia. Lere• olguns d:l.dos est:lttstJcos relatnros a. 

Das me•lidas secundarias e que aperfeiçoam importação de carnes na In~la.terra.. 
as que venbo de in·'ic:~r. facilmente compre· 1850 18i0 1890 1891 
hensiveis, não me occuparei. G~dn '1"3ccum....... or..~oo 202.000 r..\2.000 s<J.;.ocn 

De e&minbo. porém. rtevo dizer que nã.o po~so C:trnei~o~.... ....... 1-13.000 <rro.ooo $$.000 3i~.ooo 

comprehender as o.llusões :~ politica, inter- 18.50 !SiO 1890 
-..·indo neste nr·gocio das carnes; sempre, em 
toJo tempo. Cl'W referencias c allusões se li- c~rno ·I~ ~~·1• ''~e· 
zer:~.m: agora os factos formalmente desacrc- ~~;·;~~>~':· .. ~~~;:'~:-~ r.:;:.o.ooo 1o.r..o.oo 1M.~50.000 
c\itn.m as :-.llusiies ~Ú O rlescnnher·imento l'urcn o J•r<~~uu~u .... 2~.1~0.00~ l:!~ . illO.OO ~-:i.OOO.Ol~J 
p•·opo.>ita.l delle~. a levi;LJJilnde. e a tolice tecm c~rn<i•·•~ iutoiro• congol:t•lo~ 2 ~;S.OI!O 
·O diJ·cito do insistir na. in,·ercla.dc. o valor d:l. c:trnc de :;!ado vaccum impor· 

Sr. })l'E'Sitlente. :>~ Republic:1s :\r;::~'ntinn. c t..'\Aio pelo. Inglaterra. no anno de 1891 Jbi c:~l
Oriont.o.lestfwarpr.rclhadn.:.:.cun\"<'nlentemente eul:u\o em 20 milhüe-; esterlinos ou 500 m\
tle long:L data.. c em condi~iies magoiflcots pa.ra lhões de francos. 
~~ luctn llt• tm•rc:Jo da indusf.l' io. pa.>toril. A r.apacidnde do mercado, na opinião dos 
Possuem Ynstas 1-:sta.ncias, ~a_Ju lle raças nele· I ((Ue estud:tm especio.tmente a. questão, é ex· 
quaclas ao commercio. t<!em experiencias t_ra. traordin:~.ria. e cad:~. vez nmis largo.. 
dit;ionae-s. operariado a.bunclante. educo\ç.íio Quant.o :·\ Frnn~a. eis o que diz um escriptor 
t<:chn:co.., h:Lbitcs esp<:ciaes, ca.pitaes, inicia.· muito vulgar ~obre ma.terias econo::nicos : «A 
tiva... ca1'De nunca ba de ser t~o abundante como lJ 

No Prata milhares de cabeças de gado slio pão, simplesmente porque não ha na terra 
a.ba~idcs só r..elo couro, como na.;; nms austra· logar que chegue para nutrh• 1.500.000 .000 
tra.hanas milhões de carneiros são creados de habitantes e o gado ne~sa.rio para que 
pela lã . cada. um tenha todos os dias ao menos um 

Como as Republicasdo Prata, a. NovaZela.n- prato de carne. 
dia, a Australia, a ,\merica do Norte estã-O Todavia. estamos ainda longe de termos 
lla. muito adõante de nós, nos precederam e attingido o limi:e do possivel, haprogres.;;o e 
~bam-.e prompk>s para a lucta no commer· podemos es;•er~r que continuara. por um cer-
Clo das carnes. I to tempo.» 
~ão ha. quem tenha via.~:vlo nos Esbdos Si a consideração sobre o eopaQO necessario 

Uo1dos. ou lido o que nesse p.'\iz exista de in· para a nutrição de homens e ::.nimo.es não me 
.teressauk, que não saiba. o que ~ãv os pac-J parece que tenha. grande valor, a consta~ção 
l:il•g ltouscs, e como se formar<~.m e se engra- do progresoo ê digna de n(lta. 
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A França possue, ou melhor, possuia. em 
1890, 12.0llO.UO~ de cabeças de gado bovino. 
. Esta populaçao renova-se integralmente 
toclos o~ sete ou oito annos. Cada anno ~ão 
consumtdos 2.500.000 vitelas, 600.000 bois e 
1.000.000 de vaccas. 

Este commercio faz circular mais de .... .• 
800.~. OOQ de ft•anc~. e para. conservar a 
sua stt~ac;:a.o econ?mica.. este, paiz procura 
por J_llCJO d~ medtdas proteccionista.s e de 
uma tospecçao sanitaria vexa.toria impedir a 
entr:~.da: de carne estr:~.ngeir:~.. 

O consumo médio da carne po•· individuo 
em F1·ança. tem sido o ~eguinte: • 

k 
1812 .... ···· •·····. .. 17.16 
1829.... .. .. . . . . . . • . . 20.85 
1839. .• . . . . . . . . . . . . . . 19.94 
IS52.. . . . .. .. . .. . . . .. 23.19 
1862.. . . .. ... . . . . . . . . 25.10 
1882. .. . . . .• . . . . . . . . . 32.90 

~m entra~ e~ considera.c;:iio de ordem sei· 
ent•ficn, fa.cil e de ver quanto esta a média 
a. quem das necessidades phisiolo~>icas . 

O preço d_a carne. niais el_evado _em quasi 
todo o Br:ml do que nesta Ctdade. e superior 
na França a.o r! o Districto Federal. 

Eis a.. media por kilograma.s: 

fts. 
ISSO.................. 2.10 
1881... .. . . .. . .. . . . . . . 2.02 
1882........ •. . . .• .. . . 2.Clí 
1883.................. 2.20 
18S4.......... .... . .. . 2.20 
1!!85.. ..... . .......... 2.17 

.Parn. 20.000.tlO'J ele ft·ancezes. diz Krapot
k•.ne:. com m.:a~:!E>l'O natul'a.lment(•. para vinte 
mtlhvos de habitantes, a cat·ne é um objecto 
de luxo. 

Na veda.de o m:tiot· consumo delln se làz 
nlllõ Cidrule$ e ci in~il!nifica.nte nos campos. 

Como tt:nha us.u.lo u aliusal!o de dados 
cst.:~otis_tiC<>S lerei ainola os algarismo~ repre· 
sen~;~~.ttvos do con;;umo médio da. ca.rne por 
ha.lottante e por a.nno em di '"et-so~ paizes o la 
Europa., alg11rismos que collli em Ma.rvaud. 

Dinamo.rck .......... .... . 
Suecin. • . ... ....... ....... 

2.'5 kilogra.mas 
20 » 

Austria. .... ........ ..... . 20 » 
Hollaa<'n. . ........... . . . .. iS » 
Hesp:tnh:t. ............... . I~ » 

P3.ra t(l•1:~ a. Enropa, pois. a. ca.t•ne e um ""e· 
nero <:3.1"\),difficilmeute a.ttin:civel pe1:L.<: popu
la~.Q<>..s, e co•no dis5e, o vclbo continente ó 
mercado illimitado p:uoa. as carnes. 

A questão do gado, do imposto, da in
dustria. pastoril, não é questão mineira., no 

meu entender, Sr.presidente, é uma. questão 
naciona.L e brazileira.. 

Os mineiros ja tiveram um a viso da. con· 
CUI't·encia. pt'estes a. arrednl-os do. mercado 
tradicional. esta Cidade, pela tentativa do 
monopolio, da vend,. em grosso e exclusiva 
tentada. p~la COmpanhia Frigorifica. 

Est.1. companhia não pMe varrer o mercado 
da. carne mineit-a, porque a con;.:elação da 
ca1·ne platina. et·a. demasiada : o a..~pecto que 
a.preseo.ttwa a came assim tratada, era. re
pugnante. f•.>rma.ndo·se sobre ella. uma. crosta 
par•iacenta e viscosa, sem fa.Uar em outra.s 
condições; c>m a. falta. de sa.pic\ez. importante 
para a sua a.cceita<:iio.Eram necessal'ios para o 
fim almejado pela empreza depositos na. cidade 
e certos cuidados p~ra. sua distribuição a pôs a. 
retira~a dos navios. A popul~ão. ferida em 
seus hn.bit· ·S. e o ha.bito e uma segunda na tu· 
reza., repel!iu a carne congela•ja por urna 
m:l.nife,.tac;:iio geral e exponta.nea. 

Mas fossem bem succetUdos os esforços <la. 
oompa.nhia. e a. carne nacional seria infallivel
mente batida. 
P•~ora que a. popula.çiio Meeita.s5e a carno 

ooogelada era. preciso vencer os habitas da 
população, o que sô se -pOde fa1..er com cau
tela. e pouco a pouco. E' esta razão igual
mente por que o xa1·que a.inrla não pôde ser 
a ceei to na. Europa. ; é a fa.l ta de habito da po · 
pulação, sobretudo, da populaçã~> operaria. 
europé.a.. 

Combato. Sr. presidente, o imposto do gado. 
e entretanto, defendo o áo xarque. porque 
reconheço que este imposto representa sa
criftcio da Na.<;:io inteira em tavor de um sô 
Estado, mas este EstldO não e rico nem pros· 
pero como o de Mina!\ Geraes, que tem pro
ducçõP.S variadas, c:~.fé. cereaes, ga.<lo, etc .. 
vive de umu. unica. industria.-a. creaçio e o 
xo.rque. 

Demais. o imposto sobro o X<~rque ~ tambern 
transitorio até que o Rio GJ"a.ude tique em 
concl i~,,ües de poder entrar m~ concurrencia da 
carne e do xurque plo.tino. 

Neste mo..nento, o impos!o é ainda .i nstili
c:~ovel pel:~. situa~~o cread:~ à iadustria pas· 
toril pela revoLta. 

Si visse, S1·. presidente, os Estados creado
res em via de prepa.t•o metbodico e regula.t• 
par:t. lucta.r com as outras nações. votaria o 
imposto do gado. Mas não encontro sinão 
tradh;.ües, rotina, a.trazo. retrabimento e re
clamo deses;1erado de protecçõl'S. E' um sa
cl"i(}cio dolo;.-oso e iníquo para o p:~.iz o impo3to 
sobre o gadc. estloa.ngeiro. Fecha. r tr-d.a o mer
endo ao genero barato estrangeiro para con
tinu:~.r o pa.:;sado é anti-economico e anti· 
scieutitico. 

Só o. concurrencia prepara. os homens e 
aperfei~ôa as cousas. 
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Os Est.3.dos do Brazil de~em preparar-se 
para. ír otTerecer combate ás nações que já o 
precederam no campo da. iodustria e do com
mereio da. e:~.rne. J\3.1'8. ir offerecer combate a 
estas nações no vasto mere.1.do europeu, e nos 
diversos mercados na.ciooaes. 

O Rio de Janeiro. o Brazil. não são mel'fa.
r1os que bastem para. a industria. creadora 
brazilcira. 

A nova. P>litica. â. nova administra<;ão. ;i. 
nova vida. social em que entrou o paiz após 
15 de novembro de hl89. deve corresponder 
nova <:xistencia. e~onomica. de acti vída.de. de 
emprehendimento. de cnergi,l, de industria e 
emlim esta existencia. economica. de que, 
America do Norte nos dá tantos exemplos. 

A politica economica brazileira é diversa 
da que pretende sub:sistir pelo imposto. e o• 
Estados crearlore..; a. bem do pa.iz mwlem de 
rumo de processo. (Muito bem; m«~ito bem. 
O orador c cumprimentado.) 

Fica a. díscu~ão adiada pela hora. 
. . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a terceira discussão do pro· 
jeeto n. 121 A. de 1893. l'Ubstitutivo do de 
n. 227, de 1~92. que reorga.nisa a corporação 
dos correctores de fundos publico~ e provi
dencia sobre as operacões dos correctores 
realisadas nas Bolsas offic.iaes ; 

O Sr. Nefv a uza da palavra. para ()Ue 
não se encerre a diseussão de tã.o importante 
projecto sem que delle se occupem os ora
dores. que os ba. tão distinctos nesta Camara, 
e principe.lmente sem que orem os ex-m:
nistro de finan~~s. negociantes importantes. 
profc!ssores c1e direito commercial. emfhn só 
competentes a se occuparem do a.ssumpto. 

Nii.o é a primeh•a vez que com pezar vli 
que projectos de summa importancia são 
votados sem o mini mo rlebate; quer por esse 
meio provocar os habilitados a. discorrerem 
~obre o projecto em discu~são. que SP. pl'ende 
á magnas questões de geral mteresse. 

Faz o histor ico do projecto que, apresen
tado a 18 de outubro de 1892 pelo Sr. Jacob 
da Paixão, com um artigo e um só pa.t-a
grapbo. foi a. 13 de julho de 1893 substituído 
pelo projecto n. 121 da Commissão •'e Legis
lação, sendo relator seu illustre <X·llega Dr. 
Cba.gas Lobato. que deu latitude ao peosa· 
mento do Sr. Paixão. 

Não sabe por que razão deixou esse pro
jecto de ter anr'lamento em toda a. ~essão de 
1893. que. devido á infeliz revolta, terminou 
em princípios de setembro. 

Decorrido mais de um anno é esse substi· 
tutivo remettido á. Commissão de Congti-

tul~ão, que. pressurooa.. uma semana. depois, 
submettia :i. consideração da Camara, prece
dendo-o de erndito juiz.o na. altura. dos vastos 
conhecimentos do illustra.do relator da. com
missão o seu distincto colle;;a o Dr. Di no 
Bueno. que o honra com a. sua attenção. 

De accordo -.:om o que promettera esse illus
trado deputado. gloria. do professor&do do 
direito. parlamentar eminente que o. todos 
encantara. quando proferira a notnvel oração 
sobre a~ iromunidades parlameotttres. funda
mentou emenda~ que foram approvo.das em 
segunda discussão, m:\8 sem deba.te,como sem 
debate surgira o substitutivo. 

Essas emendas foram consubsta.neiadas no 
projecto que em 3' discussão é submettido a. 
debate, e que sem elle p~rece que ~e votaria, 
si o orador não tomasse a si o encargo de 
obstar esse acontecimento 1~igno de reparo. 

Julga prestar um serviço assim procedendo. 
e n!o o faz por vangloria. censuravel ; mas 
par3. -pro"ocar o necessa.rio rlebate. e para 
isso lembra-se de um alvitre-apresantar al
gumas emendas, que superfunctoriamente 
t'unda.menta!'á., e que teem como unico obje
~tivo-trazer luz. porque espera que o illustre 
relator dar;i. essa nova. prova de seus pro· 
fundos estudos sobre este, como sobre os 
demais pontos confiados ao culto entendi
mento. 

COmprehen(le que esse Jlrojeeto tem por 
fim obviar algumas queixas que se levantam 
·COntra os absurrlos a que dão Jogar as espe
·culac;ões mercantis, ao tredo jogo da Bolsa; 
mas lhe parece que se deve ter tamiJeJO em 
conta que nrw convém affiigir uma corpo· 
ração de cerca de 60 lllllmbros, so'!:re os qunes 
pesa grande responsabilida<le, e que depo,itam 
importante fionca de cerca de 50 contos ; e 
tanto mais se nrreceio. quanto presume que 
o proprio commercio ~ja. 1\ttingluo por essas 
disposiçõt's, que niio clMSit\cari\ do dt•aco· 
niano.s. porém que ccrtamcnt.o podem trazer 
obices ÍL m3.rcha. reguhtr da..q operuçúe~ com
merciaes. 

As emendas que apl'escntaru niío seguirão 
ordem numeria\, porque a. primeira. cou~a. 
que depa.rn. b com o exarado no§ 1• do art. lO. 
que exceptua das di;posiçõea tlxa.•las nesse 
artigo as opera<,-ões sobre lettras ele ca.mbio, 
qne ;ómPnte ser-;w liquida.vei:> pela entl'ega 
effecti~a dos titu.Jos. Por um memora>tdum 
dos dignos corredores \'ê-se a incon vr?niencia. 
dessa medida, pois é facto que a exportação 
é paga com o capital estrangeiro. por meio 
de erer'Htos regra geral abf>rtos em Londres. 

O exportador faz seu calculo pelo cambio 
do diil, e ilalli julga á. imp01·t:<ncía. de remes>a 
do genero que exporte; commette ao cor
rector a collocac;ão do respectivo c.'lmbio; da 
venda do!' cnmh1aes depende, portanto, o pa
gamento do geJ:!ero. 
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Cita diversas : .. zões soci;~.e:;, grandes eXI)()r
ta.dores d~ ca.fe. que por exemplo não podem 
de uma. so vez comprar todo o genero, o q ue 
s~ se ~lb:asse sujeit:l.ría o mercado a pr<'ju
dtclaes iluctuações, de onde se origina.t·iam 
quiçá. fortes prejuízos não só ao pr.>:luctor 
como a.os intermedia.rio3 no seu commercio; 
como ainda determinaria. oscillações ca.m
biaes a.ssás occentua.da.s. 

O exportarlor, conscio de que ter:i. de em
barcar durante o mez certa. porção de ca.fê, 
que importará. em tantas lihras, encarrega 
~eu corrector de rundos de colloea.r e:;sa sum
ma., cujas lettras deverão ser SlCCada:; e en
t regue:; á proporção que se fizerem as com
pras e embarcar- se o producto: e sobre taes 
bases rea.lisa a compra parcial de mercadoria., 

Ha.. porêm, hypotheses, em que o exporta
dor é privado de embarcar a por·çá.o do ge
nero indispensavet para. representar os cam
biae3 :Oma:~os. e desta arte fica a d~cJbel'to, 
em vista do oontracto que firmara ; então 
vem o exportador ao merca.·'o e ou compra 
a somma imprascindivel. ou entende se com 
o comprador dos seus saques relativam~nte 
á )iquidação por difi"el'eoça. da. operação con
t rabida. 

Si o exportador tiver de fazer aos Bancos 
a. compra de cambiaes preci$OS pa1'a com
pletar seu contracto de venda nessa. h:vpo
these pesará. fatalmente sobre o mercado de 
cambio- e tanto mais quanto maior for a 
irnportaocia de que tiver necessidade: no em
tan to que a liq 11 idaç.ã'l, a. I vitra•la absoluta
mente, niio influe na marcha regular· do 
cambio, destle que não h:::. procura de Jettras . 

lgu11l bypothese apresenta. relativamente à. 
importac;ão. 

- Propõe emenda !...'l.mbem M § 2• da. art. 
10. que dispiie que as opel"ar:Qe:; ele cambio só 
podcriio realis:w-se por meio de lettras e lle 
documentos com solto proporcional, contendo 
J,lromessas do lettras a. en tregat· dentro I! o 
pr::1.10 dek>rmina!lo. 
_ Acha inexequirel ess11. medida., o q•te se 
mfere •lo facto que relcmbra. de ter sido ella 
exarad11. no decreto so!l n. 1.31l-2, •'e feve
reiro, crê que de 11>90, e de ter sido revogada, 
no mesmo mez de fc1vereil'O, pelo mesmo m i· 
nistro, que. si não lhe fa.lha a memoria. /oi 
o conselheiro Araripe. 

-Julga que só <1uamlo a. omissão não for 
j ustificada por parte do co:·re.:tor é que lhe 
será. a.pplicada a pena; assim como que só 
deverá. ser suspenso, si fic:1r provado 1J ue 
pela. omissão aureriu proveito. 

-Não comprchende de momento que . •. t · 
tagens ha em secraar taxas e e,.tampilha.s 
sobre contra.ctos quede facto !levem diminuir 
.. especulação ! 

-Não classificará. de attenta:lo exigir-se 
dos Banco.; nota do seu movimtn:o e impor-

~''"""* V. VI 

lhes mnlta3 ; mas acha. detrirnentoso de sua. 
libel"la.de de acc<lo. 

Julga.. no em tanto. a.ttentado ;'~ liberdade 
c.>mmercial rn11.rca.r um prazo ma.ximo p:~.ra. 
n.:; operaçü~s. 

-Qu(l.nto a.o a.t•t. 6• opp"te-se a que se.1am 
nomea(Los pela. Camara ~yndical os prepos
to;: p1nsa. que etles deverão ser de proposta 
dos correctore:;, mas com a approvação da. 
Camara. Synd•cal. 
-l~ntendo que devem ser quatro e não 

t1•e:; os adjunt"s dn, Ca.mara Syndical para. 
que com osyndlco fvrmelD cinco, e p:Jssa en
t;io este de·empa.tar quando dous divergirem 
dos outros dous. 

-Propõa q u~ as transacções il vista possam 
t'lr o prazo ue 48 horas para.~ sun. liq ui
dação. 

-Yfodifica. do modo qne r :1puta mais con
sentaneo o disposto no art. 13. 

Inquire si o syudico. que. conforme dispõe 
o Orçamento da Fazend;~. vae ganba.r S:OOO$. 
é de nometlção do ministro. e folga com a. 
applicaçii.o quo lhe dá o illustre relator da 
co:nmissão. 

Coaclue satisfeito, porque sabe que. reali
S3do o seu desideratu,t, vae :>ucceder-lbe na 
r.ribnnl\ tlm dos m;tis competentes para d!s
cutir e':lse :ISsumpto de grande relev:~.ncJa., 
porque concerne a. grandes interesses _com
merciaes e sociae~. ma.:; que ta.mbe·n d1z re
speito a uma. cla.~se importante e que tem 
:;raves respoma.bilidades. 

O Sr. Scrz edello Corr~a 
Sr . presidente. estava. longe do intento de OC· 
cupa.t• a a.ttenção da. Camara. sr,bre o projecto 
que actu•tlmente se acha em discussão .. regu
lando a! attribuições e o exercício das Jmpor
tantis~imas funCÇI;es !lo que são encarregado:; 
OS COl'l"ectol'CS de funÜOS publicos. 

Folgo, Sr. presidente, ele ver consignado 
em um projecto apresentado por uma das 
mais importantes commissões desta. Camo.ra, 
eta.bor.vto. como relator. por um dos mais 
distinctns repre.<entaotes que possue a. Ca
mara dos Deputados (apoíarlos) o nobre depu
tarlo por s. p,,ulo, hcnra. do ma.gisterio,gloria 
do seu E~tn,do. pelo seu gra.nd ~ ta.len to e enOt·· 
mes mer·cimento.' (apoiarlos) folgo. Sr. prosi
denf .. : repito. e muito me regosUo vendo 
consignadas no projecto elaborado por essa 
illustr-õld<\ commis.~ão, as idêa.s principa.es, 
cardeaes. consignadas em Regulamento que, 
como Ministro 1la Fazenda., tive a. h0nra. de 
expedir, par;\ sinã.o a.bolir. sinãn a.nnullar, o 
que me parece absolutamente impo,;sivel, a. 
e:-:pecu la..;ão e o jog•1. sob &.i multiplas fórmas 
em que se ma.nife>ta nas opera.çt~ de cam
bio, a.o menos. tanto quanto po3si vel, cet•cear 
ess<\ especul•lCii.O e nE>sse jogo desenfreado, 
acautelando bem os legítimos interessas do 

~o 
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pa.iz, os legítimos interesses da. Nação brazi· operações, transacções de um mercado para 
leira, os legítimos interesses da. Republica. outro, inquestionavelmente nm _dos pontos 
que são inquPstionavelmente a:!fectados de essenciaes a attenrler, e a relo.c;tto do valor 
um modo :tffL·ontoso nessa jog::.tin;J. immora.l que tem a. moeda do pn.i1. em <(UP. se compra 
que se opera em nossa. Praça, produzindo. ou se ve:1de a Iettr;~ de ca.1ul>io em rel:<çiio á 
como V. Ex sabe, colossaes prejnizos, não moeda do pai:.: onue tem de e>lfrctu:~r-se o pa· 
já ao erario publico, não já' ao Tile~ouro. na gamento. 
remessa pue é obrigado a (azer para o exte- or,t, si esta m~ed:\ de cu1·~o forçado in
rior para solver pagamentos a. que esta com· convertivel não tem ahsol ut:uncutc antepar., 
promett ido, para. a.ttender aos serviços de di- nenhum 11~e a proteja n:\ ,;ull. relação •le 
vida. publica, mas, ainda a to• la. for tu o>\ par- valor, com a verdade ir;~ moeda. que é o ouro, 
ticular (apoiados), a wdo o legitimo commer- com 0 verdadeit·o p;~pel de ll:l.IJCO, que é o 

· cio, que soft'1·e immen53.:nente com essas es- pa"Pel de Banco convertivel. iL v'i>ta ou ao 
peculações. portador. v. E:c comprehende que o~ boato~, 

Fazia-se por conseguinte necessario, uma M mentiras, os alat·mas e as operaçues fictl
medida de urgencia. um pr0jecto de lei que cias, tudo serve para, em um insta.nte uado, 
Yiesse regular as funeções. de que são enca.r· perturbar os in~ennos c IJem intencio:oado~ e 
regados os correctores, estabelecendo, a ex- produzir immed1atamente n.ltll$ e ha.txas m
cmplodo q~e se tem feito em ~utras praças, te-mpestivas. causa.~do verdadci~·os ~ ~1101'
do que se fez na. praç:a. de Partz, do qu<i! se mes prejnizos ao patz quu tom o. 1nfd1C1d::tdc 
f~z na praça de Lon•lres, uma Camara Syn-· de possuir uma moeda nestas condições. 
diCa!. uma Camara de Con·ectores com attri- • ,. 1. ~ rca 
buiçõe~ especiaes pa1-a 11scalisa.r não só a E ~que se .na e!n r~ ,\ç.Lo ao nosso. me : 
-çenda. e compra de todo3 os rliü'erentes titu- do. E o que tpfdlzmcn.t{l se fo.z cspec1o.lmen 
los. examinar a legttimidade desses mesmos !e na Praç:n. r.e~ta Ca.]Ht~l, a..qual •. p!lr su~ 
t ítulos em relaç.ão its suas emissões os seus 1rpportanc1a, e~tt~:belece .~ lCI uo n t vel ca.m 
subsc1·Íptores e o numero delles, mas ~inda :is b1a.l para. ;;s demal> · 
imports.ntissim(IS operações sobre lettra.s de Esses ab iSOs ú c1ue procurei ccrcea.r; são 
cambio, operações qu<?., como V. Ex. s:~.be. ainda. esses abusos que o nctual projecto, cal
na. nossa Praça se prestam, mais do que em cado, em todos os ponto~ lWincipaes, do Re· 
qualquer· outra, ú. jogatina e especulo.(!iíes. gut.•mento qae expedi. vPm corrigir·. 
( Apo:ados geraes.) Mas nós temos " i nd;L uma outro. causa. que 

V. El<. sabe que vivemos no regimem rlo wlm contt·ibtlir porlerosa,ucntc para que esta 
pa.pel-moeda , de curso forçado, do papel- especulação, este jogo so !'t:ça. •le um modo 
moeda inconvertivel, papel IJancario ou p3.· assustado1· 
p!ll do Estado, a questão é sempre a. mesma. Nós monopo!is:1.mo~ . c·r>mo V. Ex:. sabe, 
é papel inconvertivel. e o que é mais sem dous producto5 importnn f.i~"im,ls de cxpor~t· 
esper:J.nças, sem pos::ibilid<tde de uma conver- ç:io. o cafú e a bor;·a.cha. mn..~ o c:di\, oue (!o 
sõlo em tempo mais 011 men<:s proxhno. principat <lesse.;; pt•odnctM, ljUO c por _:ssim 

Ora nesta.s, condições, lJ. i:lftuencia. que esse dizer a fonte .te wda ;\ no~ .. ;a cxporto.\•r.-), a 
papel-moed:~ vae exercer em SU(l.depreciaçã.o. fonte prir.cip:~.l de noss' riqncza; o café não 
1~vorecendo as operações de especulação de entr,~ no :nerca·lo sinii.o em P·'rio•los determi
jogo, ê espantosa. nados. Ao pa.:;so qu.) a i mporta..-ii.o ~c faz dn· 

V. Ex. e a Camara sabem perfcita.mentc rante todo o :1nno. a cxpot•ta<;ii.o f<lz-se du· 
bem que. nos paizes que viv~m no :.•egimem rante períodos certos. 
metallico. no regimem de bilhetes de Bane) Ora., Sr. presidente, sobro i'S:'.O p·.·oducto da 
CJnvertiveis, :i. vista. e M portador. a e>pe- terr•a, sobre ec;se producto agoricol:~, sujeito 
culo.cã.o e o jogo se fazem; s~ fu:Gem sobre a naturalmente às e•entun\id:tt!es tlo tcm}ll.', 
remes:;a de pagamentos a fazer de um paiz ás crises ospeciaes que e::;s:L mesma indust.ria 
pot• outro. agrícola possa. so:ffl'er, ainda m:~.is. sujeito ás 

Nã.o o contesto e ;~.ntes a.!ilrmo. m~ e.;ta difibuldades de transporte; sohrc esse ;.:enero 
especulação assume proporç.õe:; &SSnst<\doras de producção, e portanto. sobre :t somma de 
nos paizes que. como o nosso e;1 H.uss!a vi- valores que havemos de ter pa1'<1. solver os 
vem no regimem exclusivo da moeda incon· no~sos compromissos no ext~rio1·. Pmontottm
vertivol do papel de curso f<>rçado. po1·que se ca.iculos. fa.-zem-sa oper::~'ões, ronitas vezes 
não ha. absoluta.meate em relação ao c:tmbio com antecedenda. ue um a.nno; e não assen· 
um correccivv p~ra. 3.~ dep~essões. como para taudo estas ope~açiíes ~obre nma. ba~e sol ida. 
as gran·les altas; essas uepressões ~ gt·a!ld~s aiio assentando em provisüe~ ~eguras, razoa
altas ficam o.bsolutamente à mercB da mes- vcis. niío sendo mesmo feitas por pessoas 
ma especulação!! que tenham interesse em conhecer (\a. ver· 

V. Ex:. sabe perfeitameute bem. qultnto ao , dade mas por jogadores, o merendo de cambio 
curso de camtio, quando se tem de elfectaar sem estabilidade vive a merct: de forças as 
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vezes as mais dese.ncontradas e desordc· r,-lo- a J'uina publica e o descredito do credito 
nah.s. da Republica.. (A1,oiaàos.) 

Eu não sou daquelles que entendem que :1. No parecer da receita, tratando exact,•· 
especulacã.o deve ser completamente suppri- mente do impo~to sobre cambiaes, e pro
mida., nü.o. Pelo contrario, penso que a. espe· curando nü.o annullar a especulaçã-o mas 
culação é um elemento de vida.. um elemento cerceal·a, cito um quadro que me foi oll'ere
de nrogresso. de desenvolvimento do 'J)roprio cido a estudo pelo Syndico da Came.ra. dos 
coaimercio e da vida econcmica e industrial Correctores, no qual se vê que em um período 
das n:J.çües. curto, maio de 189-1 a 30 de abril de 1895, se 

A especula~ão, em relação às operações de fizer:.m operações de cambiaes na importan
cambio, bem regulada e dirigid:J., longe de tissima somm~\ 1le ~ 33.432.483, rle simples 
ser prejudicial. pôde $er até um factor auxi- especulação, simple..~ jogo; sendo que desta 
Har do desenvolvimento economico d<t Na~oão. quanti:J. nem l!!Da libra sõ veio do'exterior 

E de facto assim é, porque a e~peculação p11ra cú. ou roi do.qui par:~ o exterior! ! ! 
bem entendida não se etrectua. si não de accor· No entretanto. esta som ma avolumada de 
do com as correntes do mercado, com as pre- : oper:~çúcs s"rviu naturalmente a essas agen
visües das lfiS economicas. com a ;:eguran<,~ cio..~ ba.ncari:ls C5trangeiras. :J. es;;as ngencias 
de eíl'eitos que se hão de da.r, de morlo que de cu mbio, porque outra. cousa não são. pal'll. 
não faz ma.is· do que deslocal' o período da. recusa.rem·sc a. attender às solicit:1ç:ões do 
alta ou da b:lixo.. comnwrcio le~itimo, a um cambio I'tlzoavel; 

Um governo bem prepz:.redo. conhecedor do ú .. < sol i citações dos compradores, que realmente 
assumpto. o.ssim como um commerciantc qM nccc~sitn.rrm ole dinheiro no exterior par:!. 
tenha perfeito conhecimento da sua mi:;~ão c suas 0~1·açõcs. :1. uma taxa razoavel, porque 
de seu negccio, nunca sã.o sorprehendidos por apresentavam immediatamente a som ma. de 
essa. antecede:1cia, em rela~o •Í alta ou á saque~ qlio tinham feito a ::tflluencia extraor· 
baixn, produzida pela especu!3.(.'ão e ao con- dinal'ia tle inl11violuo,; que tinham concorrido 
traria se precaveem convenier.temente, aufe· a. essas ~:;oucias de c:•mbio para •·omprar, ou 
rindo as vezes lucros e vantagens. as ~omrnas avultadas saccadas, provando que 

Entre nós, porém, o. especula<;-;io não se fil.z a ]!rocul'a em extraordinaria. que não lta· 
m.ais na corrente do mercado ; não antecede. via. lettras em numero sufficiente no mer· 
por assim dizer. a. marcha que deve seguir v ca•io. que o.s ven"etlores estavam retrahitlos 
mercado em relação ó. alta ou a baixa. A es- e que, não podendo saccar a. descoberto sinão 
peculo.çiio entre nós fa;r.-se tumultuariamente, pequenas quanti:J.S, oram obrigados a abaixar 
desordecadamente, sem regra. e sem normas; as ta:xas. 
prodt!Z no me~mo dia altas e b:J.ixas espan· E'. portanto, pan isso que ser\"em ta.es 
tosas, detel'mina alterações prorundissimas, op2rações; e, o que é triste, é que esses ,joga· 
que o mercado niio comprehende. e que on- dores. esses indivíduos. oue substituíram o 
tont~cc completamente a todos a.quelles que j"go dos C<'l.mbiaes ao _jogo que se fez antiga
negociam nessas operações, mesmo os mais mente de títulos na Bolsa. nessa série enorme 
h:~.beis jogadores. de emprP.Z..'lS, a maior pa1·te dr.llas im:1.gin:1.· 

E' 1sto que perturba prorundamente. que t·ias e ticticias. cs:>es indivíduos que vivem 
causa todos os grandes prejuízos ás legitimas dessas operações, entendem-se perfeitamente 
operações e dá aos nossos mercados a feição com o;; llancos ; e, por um processo, que é 
de mercados sem lei e sem ordem. E' isto que conl1ecido n:~ pt•n -;a pelo que se chama a. 
ata as mãos do governo e o impossibilita. abso· liquidaç-ão pot• di1Iot·ença, solvem mais tarde 
lutamente" de dirigir a economia nacional. todos os compromissos, sem ter receio de 
de até mesmo decomprehendel' parfeita.mentu grandes pr<>juizos. a. não sel' aque)le que 
qual a direcção da corrente que t~m o roer- proveniln justnmenl.e da ditrt:rença entre a 
cado, para accommodar-se a ella quando ti ver compr:~o ou a. venda que tenham feito con· 
de attender aos compromissos que o Thesouro forme as pro!Ja.llilidades do jo;o a que se 
Publico tem de solver no exterior. a.tiraram. 

Todos estes m:~.les. todos esses gl'andes pre- Esses ir.cividuos vivem na praça. auscul-
juizos, quer publicos, quer p'l.riiculares, pro· tando ·tudo, •'ando TU!to a todos os boatos. 
veem em nossa praça, desse espectaculo tris- inventando notici~s. creando desordens ima· 
tissimo. que é o jogo, de uma. somma espan- gina1·ias, e então, si a tendencia do jogo se 
tosa de operações. que ~o absoluta-mente faz para a. a lta, o itJdividuo A trata imme· 
ficticias. absolutl~mente falsas; mas no en- diatal!lente. cont:l.ndo com uma baixa. de 
t~nto, como nem B3.Ilcos, nem Thesonro 3:\bem comprar nessa alta, para. vender mais t.'\rde 
distinguir bcmquaes são as que são ret:.!mente I na baixa. 
operações verdadeiras e qua.es são :·s que &1o Si. porém, se di c contrario, isto é. si a. 
completamente fa~s, as altas ~ bai!.:as vã_o previsü.o rlo jogador, em relação â. baixa, não 
sem·pieda.de produzmdocomoAttlla.a.destrm· se etrectua, elle, ao mesmo tempo que com· 
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prou horas antes, trata. de venrler a um compromissos, tendo, por assim dizer, dentro 
outro, e assim v..:ndem e compram ã;~ vezes d:~ sua secratar!a o curso do cambio em sua-s 
ao mesmo tempo, havendo um enorme movi- mãos, o ministro. melhor que ninguem, 
mento fictício de fundos. mas, quando chega póde operar em período conveniente e assim 
o período de ultimar tra.nsac<.ão ou pa.ga.- reduzir tanto quanto possível os prejuízos 
mento. encontram-se uns e outro;, jogadores que possa ter o Thesouro n(l.S ditrerença.s de 
e banqueiros. e a. liquidaçã-o se rea.li3a por cambio. 
dil!tlrença, se realisa entre amigos pC\r encon- Nada mais illusm·io que semelhante dou-
tro de transacçõe11, às vezes sem entr.tda ou trina. ! 
sabida. de uma. libra.. A verdade e que o unico que niio conhece 

Quan'lo se tr:\tou d:queUa. jogatina. de realmente o período em que deve intervir é 
maio de 189' a. 30 de abril de 1895, eu fui justamente o Ministro da. r'azenda. ! 
procurado po:· um individuo. entenrlido no E por mais p:~.radoxal que p!~.reça.esse prin· 
mecanismo da. especulação e conhecedor do cipio é, entretanto. verda.cleir.:>. 
merc.1do, o qual rlua.nte da. depressão extra- Sim, e,sa e que é a verdade porque as dif· 
ordina.ria. do cambio. deante da. baixa espan· ferentl!s agencias bancarias desta. Cl.pital teem 
tosa que se h a via · p t•oduzi•lo, deante dos ligações com suas caixas mat!'izes. no estran· 
graoe1es recl:\mo~ dos interes3:ldos, que que· geiro; estas conhe.:em perfeitamente qaaes 
riam uns a demissão do miois,ro. outros a as n053aS necessidades, teem relações com os 
rea.lisação de um emprestimo externo que nossos banqueiros, conhecem perfeitamente 
levantasse a. taxa, dizia.·me: tudo isto não qual o curso dos nossos títulos. teem perfei
vale nada-as c:>usas hão de se accommndar. ta mente estudados e conhecidos quaes são os 

A grita estil. sendo fetta a.penas por rnei:>. nossos compromissos e ás épocas dos nossos 
duzia que ~e arriscou de mais e vae acarretar pagamentos e estudam a to" a a nora a som ma 
com o prejuízo na ditrerença. final, e para. de recursos que tem o Brazil ua..s mãos dos 
a.ca.ba.r com isto basta que o governo autorise seus banqueiros e as eocommendas feiLas para. 
o Banco da Republica u. liquidar por differença. o exterior. 
todas essas operações; a.ssegul'o a V. Ex. que De sorte que, quanr1o muitas vezes o Mi
no fim só haveria urna. pequena quantia n 

1 

nistro da Fazenda se apparelha para entrar 
pagar, que serei. proveniente da di.fferença no mercado. cautelosamente, evitnndo pre
entre a som ma. total das vendas e a som ma. juizos, já. a ~peculação o antecedeu e prepa· 
total das comp1•as. E tu lo se acalma.. e tudo I r ou-lhe a. a.rmadilba na qual tt>m f·>rçosa
se accommoda, voltando o mer~do á. situação mente de cair, acarretando com prejui.u;s 
normal. , extraordinarios. 

Eis, Sr. presidente, por encontro de contns Não tive. como Ministro do Fazenda, outro 
tudo se liquida. porque esses j ogadores e processo capaz de evitar esses gt'a.Ddes pre
especuladores fazem sempre a..~ suas opera.- juizos sinão contra.ctar com Bnnco:> impor
ções comprando e ven1endo confvrme as espe- tantes o fornecimento de certa som ma de 
ranças que possam tet· da. a.lta ou da. bab:a. ! ! li. bras sterlinas. em cambiaes ao Tllesouro, 

Tendo por experiencia propria, quando go- som ma. que representava mais ou meno:: a 
>erno. sentidt) o peso de clmmbo queactuava. média mensal de 450 mil libras e que essas 
sobre o governo tod:~.~ as vezes que tinfia ne· eram fornecidas diario.mente em varias 
cessida<l" ele entrar no merca•lo para. se Praças. 
munir (\os recursos Mcessa.rio> para. fa.zer os Ordenei então que todos esses Bancos que 
seus pagamento> no exterior, eu tive, Sr. tinham contractos com o Tltesouro forne
presidente, a jnfelicida1e de verificar que cessem diariamente pela ta.xa mais alta. do 
não havia sagacidade do Ministro da. [l'azenda, dia a. somm:~. diaria. a que estavam obrigados. 
não havia cuidado, nã.o havia preoxupação Só a.!lSim roi que consegui fugir e esca.pa.r 
capaz de OC<!QI&a.r a. uma opet'ilÇão que o go- as dilferentes armadilhas que se preparavam 
verno tencionasse fazer. capaz mesmo de evi- a. todas as horas. deante das grandes remessas 
ta.r que momentos d.epois, na Praça, nã.o se que o Th&souro tinha de fazer. 
soubes;e não só que o governo est:~.va. no mer· E v. Ex. r.omprehende bem que essas re· 
cado. mas ainda. a. importancia com que o me~sa.s era.m importantes: muitas vezes ernm 
governo conc.>rria a esse mercrulo! de 600 mil libras. 800 mil e 900 mil; entrar 

Cousa incrível! no mercado, nJ.S varias Praças do paiz.mesmo 
V. Ex:. ha. de ter ouvido affirmar por com. cuidado. com somma. tão importante, 

aqllelle.~ qus conhecem estes a.Ssumptos theo- quando de aatemã.o as agencias banca.rias são 
ricJ.mente, constantemente, que o gove1·no é I immediatamente prevenidas de que o The· 
quem neve ~a.ber q ..tal a o~::a.sHi.o opportuna souro prP.cisa. &ses recursos no estrangeiro 
para entrar no mercado; conhecedot· tla situa.· \ ps.ra. seus pagamentos, é eolregat•-se de mãos 
ção. sabendo qunes os recursos que tem o a.t<l.das á especulação, causar os mais extra· 
Tb.esouro, a época em que se vencem os seus ordinarios prejuízos ao mesmo Thesouro. 
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Foi por esta razão, Sr. presidente, que re
solvi expedir RPgula.mento, creando a. Ca
ma.ra. Syndica.l, a Camara de Correcwres, a 
exemplo do S tocl< Exchange de Londres, dis· 
pondo ao mesmo tempo sobre as funcções dos 
correctores. 

Infelizmente a.pegarnm-se, deante da pro
paganda que a especulação interes.."3.da. pro
curou fazer, a umas filigranas da lei para 
evitar que o Regulamento expedido pelo 
Poder Executivo tivesse nas partes essen· 
ciaes inteira execução, e pudesse produzir 
todos os seus e.treitos. 

O resultado é que o Regulamento ficou 
lettra. morta; nas principaes disposições elle 
não pôde ser posto em execuçã.o .• . 

UM SR. DEPUTADO -Naquellas que tinha em 
vista. remediar o mal. 

geral se faz entre os Bancos e jogadores par
ticulares. c Apartes. ) 

No projecto de orça.mento da lei da receita. 
que està em discussão. vem consignada uma. 
disposição que, conforme affirma.m-me os 
meus collegas que aparteiam, o illustre re
lator do presente parecer acaba de apre
sentar como emenda ao mesmo projecto. 
De modo que, Sr. presidente, as observações 
que tinha de fazer nesse sentido deixam de 
ter razão de ser por isso passarei a me oc
cupar de outro ponto que me pa.rece impor
tante, e e o que diz respeito ao art. 12 do 
presente projecto. 

O art. 12 do presente projecto diz (lê): 
«Art. 12. Nas operações a prazo é licito ao 

comprador exigir a entrega dos V<llores nego
ciados antes da. época. fixado. para execução 
da transacção. Esta. disposição não se applica 

O Srt. SERZEDELLO CoRRE,\ ... · naquellas ás operações de rcport e às de Iettras de 
justamente que tinham em vista remediar cambio.:. 
o mal. Sr. presidente, estou de accordo com o il-

A consequencia é que a. especulação con- lustre rel~tor do presente parecer que sobre 
tinuou a. fazer-se e hoje estamos no seio da as opera.çoes a Pf!lZO é flUe se exerce ~eal:
Camtra. discutindo um projecto de lei que ~ente~ especul~çao a o J~:;o. As operaçoes a 
vem attender àquella.s mesmas necessidades viSta sao operaçoes que nao :~prestam a~so
e remediar aquelles males que o Regula- lutamente a. esse _gener~ de ~speculaçao . 
mento que havia expeüitlo, tinha procurado Nessas operações nao ha JOgo, nao ha tempo 
fazer, com as mesmas providencias do actual para faz~-o. 
projecto. O prazo em que tuncciona a Bolsa. diaria-

. . . . . mente é um prazo curto, porque está aberta. 
D~txaret de l~do, Sr • preSldente, a JUsttfi· durante um pequeno numero de horas; e esse 

ca<;a;a d~ Re~u.amento que tive a. honra de tempo não basta para que as operações feitas 
SUJetts:r a asstgna.tura do Chefe do ~tado so- â vista. se possam prestar ás altas e às bab:a.s 
bre o~ correctores de fu_n~os pubhcos. cba.- produzidas nas cotações cambiaes. Não nssim 
mn~do .n~vamente ~o ~tntsterl<~ da Fa~en_da para. a.s operações a prazo.-Estas é que ~ão 
~ttrtb:Utçao que havta ~tdo, na mt~~a op~ntao. o novo titulo do ensUhamento. Estas é que 
md~b!tamente a.bsorytda pel~ Mln~st~rto ~a fornecem totio o carvão para essa machina 
Justtça, em de;;p~ovetto ~os mterf:>se:. nact?· monstruosa. que corrompe a ntmosphera de 
naes, em preJUtzo dos mteresses do proprro nossa vida economica.. São as operações a 
Thesouro. prazo sómente que teem merecido a attenç.ão 

Satisfaz-me extraordinariamente affirmar do legislador inglez e que em França tem 
ã. com missão que n. íllustra.da. competencia do sido objecto de leis de excepção. 
nobre deputado por S. Paulo, relator deste Para ellas, pois voltou sua attenção o 
importantíssimo pr(ljecto. não encontrou no nobre deputado por S. Panlo, mas parece-me 
Regulamento, que expedi, disposição impor· que, no art. 12, S. Ex. foi um pouco além 
tante que não pudesse sér consignada no em relação a estas operações, das idéas que 
projecto que acaba de submetter ao estudo havia consignado no Regulamento que expedi 
da commissio. quando Ministro da. Fazenda. Nesse Regula· 

o SR.. DINO BuENo-Segui as pisadas de mento, nes..~s operações a prazo, permittia a 
d entrega de valores antes da época fixada. para 

V· Ex. no ecreto. a execução das traosacções, só estabelecendo 
O SR. SERZEDELLO CoRRb. - Sinto que excepl;ão para. as operações de rcport; para 

S. Ex. tendo elaborado com tanto cuidado o as operações sobre lettra de ca.mbio não o fiz, 
projecto actual, sujeito á apreciação e estudo porque me pareceu que seria. levar o rigo
da Camara, e que revela. como o grande r ismo além dos limites que devem ser real
talento de S. Ex. se adapta a todos os as- mente adoptados no sentido de cercear a es
sumptos. t ivesse deixado de lado justamente peculação, e p~ohibir que as especula,e.ões 
as opeJ-açõe.'I}JOr tlitrerenç.a. Ora., a liqui..!a- sobre Jettras de cambio não pudessem ser li~ 
ção, por di.tre:-cnç.a nas operações de cambio é quidadas peln entrega. dos valores antes da 
um dos pontos mais essenciaes dâ. jogatina, é época tl.xada para. a execução destas mesmas 
uma de suas bases, pelo accordo que em operações. Julgo que isso virá crear embara· 

' I, 
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c;os, mui~ vezes no commercio legitimo, 
crea~do Me l!a.ra o Tl1esouro difficuldades im
~rev1stas. A•tenda o nobre deputado que ha. 
cem_oras de paquetes. que ba vapores que 
aqu1 chegam um e dvus antes do dia mar
cado. 

Si eu tivesse," por c-onseguinte, de apresen
tar alguma emenda ao actnal orojecto •eria 
que s~ supprimissem as pahvrâs <llett;a; de 
camb10"' e_ qu~ ficasse a excepção apenas para. 
a~ oper~c;~es ae 1·eports que niio ~ão opera
c;oe~ leg1t11~as, mas sim de verdadeiro .. dolo, 
de verrlademJ. fraude 
Na~ legitima.s oper~ções sobre lettras de 

cambto! a entrega dos valores uegocia:dos an
tts da e~ fL'ta.?a para a execução dos con
tractos nao tem Inconveniente. Prohibir aos 
Bancos a faculda<le ~e liqui<iarem por dilr~
renças essas operaçoes estabelecer como se 
fez,_ mUlta. es~cial para os Bancos.' ca...~ ban
~~~as e ~.rt1culares que liquidassem por 
dit.erença:: Ja é crear um grande obsta~;ulo á 
especulaçao e ao jogo 

~!_as ha ainda uma ~utra. face. uma outra. 
r:~.zao pela. q~a.J. o !'rt. 12, em relação ás let.
tr~ de cambio, nao merece il!.teiramente a 
mmba. approva_çã~, e~!;ora. comprehenda os 
elevados e patr1ottcos mtuitos que o nobl·e 
d~pu~_o por S. _Paulo teve, consignando tal 
dlSP_!>3Iça.o, Na le1 de receit.\ par-.1 estas ope
raçoes de compra e venda. de cambia.es, esta
belece-se certo e determinado imposto que :c
ca.e ~obre o comprador e vendedor, e é pro
r~clonal ao valor dos contractos. Está no in-
Ulto, por conseguinte, do legislador para o 
augmen~_fla receita nii.o cercear essas opel'a.
c;ões, factlltal-as quanto possível, desde que 
enas paguem o imposto devido e não se pos
sa~ prestar, como ate então, a especulação e af

1
Jogo,_ isto é, á especulações completamente 

a. .1a.tor1as, sem nfcessidade, sem outro in
~u~to que o jogo, sem representarem necessi-

a p es rea.es do commercio e da. inO.ustria. 
ara mostrar, Sr. presidente, e com esta 

observação terminarei o que tenho a dizer 
sobre o projecto apresentado ;í. discussão da 
Camara, como se fazem estas altas e baixus. 
Sezt logica, sem base, sem attendel' de modo 
f:IS')lm as conveniencias do commercio. antes 
t!Mndo de morte o credito publico, >ou con-

r aos nobres deputados que me honram com 
s~a. a.ttenção, o que se passou quando eu, Mi-
01Stro da Fazenda. por occasião de e1l'ectuar 
0 emprestimo da &-trada de Ferro Oeste de 
Minas. 

V. E1:. sabe que houve nesta Camara 
quem taxasse este emprestimo de oneroso aos 
cdot't•es publicas, houve mesmo quem o consi-

era.s;e como um verdadeiro desastt•e nacio
nal, mas a verdade é que este emprestimo 
era. e1rectua.do nestas condições. Quando o 
T.Llesouro estava. sob a pressão de fazer remes· 

sas para o exterior ao cambio de 9 e . •1e 10, 
elle conse~>uiu levantar um empresttmo ao 
ty po de 80 p.·m. Estrad(\ de Fe!ro Oeste de 
M!nas, mas negociava-o ao _cambiO de 21 _dl
nheiros, isto é, elle econoollsava sobre a _lm
port~•ncia rea.l de 3.700.000 ~, toda a d11fe· 
reoça que existe entre 9 dinheiros e 21, quer 
dizer elle ·•anbava. cerca de 16 a 20.000 con
tos. o que basta p"'ra mostr!l-r aos que conhe
cem as operações de c:~.mbto, com? tmlla.m 
sido completa.mente acauteladgs os m~resses 
do Tbesouro, e como a. operaçao era mquc:s
tiona.velmente vantajosa ao mesmo Tb.e-
souro. . _ 

:Mas. havia. a!nda:uma outra constderJça(l, 
é que em vez de e:trettuar o emprestimo á 
ferro via Oeste de Minas como até então se 
haviam effectuado todos os emprestimos. des
de 1823 até 1889 para pagar juros de empr!::_s
t imos anteriores. o Thesouro ne..<sa occasw.o 
efi'ectuara um emprestimo na Praça. de Lon
dres e destinava-o a continuação de um~ es
trada de ferro. rlestinav:~.-o a atLender a l'e
solução das düllculdades e:ttrao1•rlinarias em 
que se acuava. um<\ da:s mais futurosa.s ferro
vias ue Minas. 

O Thesouro, contl'ahindo este emprestimo 
lucrava. extnordins.riamente porque etretua
va a operação ao typo de tiO, no tempo em 
que os titules brazileiros de 89 se achavam a. 
o3, cotação a qu~ se tomavam os titulas desse 
emprestlmo cujo juro era. 4 •f•. . 

Ora, emittlr a 80 juros 5 •;. quando os ~~t1;1-
los de 4 •;, se achavam a 62. e 63, era em1ttl.r 
em condições razoaveis, era emittir a uma. 
taxa. a que haviam sido elevados os titules 
publicas para torna.t' o emp1•estimo menos 
oneroso, pois pouco antes esses mesmos tí
tulos se vendiam a 57. Devendo ainda. atten
der-se que o emprestímo era feito a uma 
companhia. particular com o endosso do go
verno e que o Thesouro. auxiliando a com
panhia., salvando-n. da ruína, lucrava tam
bam. p~rque negociav<~. esse emprestimo ao 
cambio de 20, o que importava elevar o typo 
do emprestimo de mais um ou uous pontos. 
Querer mais é suppor o capitalista estran
geiro incapaz de comprehender on{le estaYam 
os seus interesses para acreditar que eUe 
fosse tomar títulos novos :i. um preço muito 
elo,•ado, quando eile tinha titulos quejã. es
tavam acredit.'\dos, acceitos, que tinham uma. 
cota.;-~o em todos os mercados estrangeiros, 
que eram objecto de compra e venda. a toda 
hora e que llle dando o mesmo jwo e co-
l>crtos da mesma. garantia, custavam muito 
menos. 

VoZES - A operação de V. Ex.:roi brilba.n
tissima. 

0 SP.. SEIUEDELLO CoRREA - A va.ntagem, 
porem, da operaç.ão é que ella. compensava o 
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typo baixo a. que era emittido o emprestimo, 
pelas vantagens que <l:wa ao The5ouro, de 
um lado, de con,·erter es~s milhões ester
linos ao cambio de 20 d.; de outro lado, de 
não ser obrigado a. fornecer .-~ Oe,-tc de Minas, 
sinão proporcionalmente. o dinheiro neces
sario para. a sua construcção. quer llizer, o 
Tbesouro, que não podia entrar no mercado 
porque o cambio achava-se a. 9 '-'· e a 10 d., 
in. dispor de q uasi quat ro milllões e.-terl i nos 
ao cambio de 20 <1. e não em ob1·ig-ado a 
restituir o capital desse emprC:stimo siuão no 
longo pr-a:to de sete annos ou mais tempo 
calculado para que a. estrada. pudesse le\'ar o 
elfeito toda a. Stla construcção. 

Parece, porconsequencia,jque poucas vezes 
este paiz tem oeca.sião de effectuar uma ope
ração de resultados tão beneficos e tão vanta
josos, e .em que os inter~:sses do Thesouro 
ÍO$sem tão completamente a-·:~.utela•1o$ . E' 
incalculavel a. somrna de beneficios colhidos 
pelo Thesouro nessa opP.racão; e desgra<.;a.do 
deste paiz si, ao deixar eu a. pasta. da fazenda. 
quando mer.es depois accendeu-se na bahia 
desta. Capital a revolta que couvulsionou 
durante nove mezes todo o Brazil, desgraçado 
do governo de então si elle não tivesse con
t:Jt1o com a previdencia. do minist ro que 
deixa.va. a. pasta. das ftn!l.n~.ls e que a.ccumu
lara no erario publico cerca. de cinco milhões 
esterlin~ ;, dos =1uaes nada menos de 3.i00.000 
libras provinham do empre.;.timo da Oeste rle 
t.iiua.s. 

Não fossem esses cinco milhões, e V. Ex. 
sabe que lla.viamos de acceita.r emprestimos 
em condições vergonhosas para. o nosso cre
dito, que tinha. chegado a maior depre..<:..~, 
não tet·iamos mesmo os recursos necessarios, 
porque a exportaç-lo se o.chava. impossibill
tada de fazer-se. nem pa.ra. compr:-r. de esqua
dras, nem para pagamento do funcionalismo, 
nem mesmo yara I'CSol ver pontualmente, 
como fizemos, os nossos compromissos de 
honra no exterior. 

Não sei :>i o governo de então, sem contar 
com esses elemento;; de ordem material e de 
ordem moral, poderia vencer a revolt:J.. 

O Ss.. BUENO I> E A:>:DR A.D,\ ( 1·indo-sc ) 
V. Ex. jã. pre>ia o. revolta.. 

0 SR. SERZEDELLO CoRR~A-1\ã.o previa. 
Cito estes factos para mostrar a monst1·uosi
dade da inju~tiça e da ingra.tidüo que sotiri. 
Não previa, mas e ro. um minisho que tinha 
plano que olhava para o futuro. que o pre
parava. em dias meluores do que temos. 

Já o disse: fui sorprehendtdo em meio de 
meus planos quando deixei a pasta das fi
ntmças. 

Elaboravo. um orcamento com gr:J.ndes eco
nomias e grandes córtes nas despezas publi
cas. Contav:~. com o equilibrio orç;.t.men.ario, 

e como Lc;so feito, não teria. necessidade de 
despender • ·a receita. a. importa.ncia do serçic;:O 
de divida e das dilferenças de cambio. essa 
importaneia. em cerca. de 150 a 200 mil contos 
me deveriam sobrar - si não um sa.lr\o que 
eu no fim do exercício viria a penir que fosse 
reth"ado d<~ circulação, resgatando-se o papel
moeda. do l~stado nes:;~ importancia. Potler·ia. 
vir dixer ao Congressu:-o governo cumpt•iu 
o or<:amento, manteve-se dentro das verba5; 
mas como tinha recur;;os exGraordin:J.rios, 3. . 
consequencia é que houve um exet-sso !la re
ceita. ~obre 3. despeza de cerca de :Wu mil 
contos. e o gove1·no vem propor que esses 
200 mil contos sejam retirados da. circula~.ão 
em papel do governo, ficando simplesmente o 
p;~pel ba.ncario. 

V. Ex. compt•ehende que. quando se pu
dessem retirar 200 mil contos da circula~.ão 
em papel moeda.. a. situação do nosso credito 
h;:. via. de inquestiona>elmente leYanta.r-se e 
havíamos de inspit·ar eonfianç<~. aos nossos 
banqueit·os,pelo c1·itex·io e juizo que havíamos 
manifesta.•lo na. execução das leis or<:amen
ta.rias. 

Infelizmente fui ~orprehendido no meio dos 
meus planos Deixei tto meu successor cerca 
de cinco milhües esterlinos nas arcas do Tlle
souro. Esperava e acreditava.queo meu plano 
fosse por deante, porque delle se :J.chava. de 
posse o Che1e do Estado; infelizmente.porém, 
dias depois se abriram creditOS em numero 
avultado e mais tarr!e a. revolta. veiu impos
sibiliur completamecf.t: todos os meios rtesc 
fazerem ecunomias, que desde que sahi do 
ministerio não se pensou mais em fazer -e sô 
em ga.st~r esses cinco m.ilhões serviram,ta.nto 
quanto possível. para. dar a. victoria. ;'t causa 
da legal idade, que os nobres deput:ldos tão 
brilhantemente serviram o representam nesta. 
Camo.ra. 

~Ias, este incidente do emprestimo desviou
me do meu ponto principal. Vvlto ã. questao 
a. que me releria.: do modo porque se exer
cita a especulação na nossa praça., e dizia. eu 
rtuc, como Ministro da Fazenc.la. tinha tidu 
oeeasiii.o elo verificar como se pretendeu espe
cular com o emprestimo. 

Contava. eu com o exito desse emprestimo. 
Eu ti nua-o contracta.do com um dos banquei
ros mais importantes de Lonclres, o Sr . .Rots
child. 

O Sr. Rotschild me lla via. passado não um. 
m:LS muitos telegrammas, me a..."Segurando 
que o resultado do emprestimo havia. de ser 
brilhante para o m"-..1 paiz. 

Eu havia. por outro lado, enc:J.rrega.do o 
nosso minist1•o em Londres, cuja. influencia e 
cujo cri te1•io s5.o con becidos, de au~culta.r a 
cad:~. hora as necessidades do mercado, para 
se e::;eolher a opportunidade de lanCF1r o em
prestimo. 
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Dia a dia noticias as mais assustadora!' che- e sabia perfeitamente que essa somma lhe 
gavam sobre o Rio Grande do Sul, de torna- pertencia. 
ví:lgem, de Londres. 

Eram cida.rtes tomadas, saqueadas, t ropas t.>Ias o que quero contar á Camara. é este 
facto : federaes derrotadas, governador deposto, 

etc. De manhã., muito cedo, me preparei para ir 
A cada hora o .Ministro da Fazenda era para o Thesou1'0 esperar as noticias que 

obrigado a tel~>grapbar assegu~ando aos tr. i- deviam cllegn r de Londres sobre o ex i to da 
nistros no estrangeiro que erarà falsas as no· operaç-.:i.o. 
ticias, que embora a guerra do Sul fosse uma Uma das primeiras pe~~oas que se me apl·e
reali!lade, embora a revulução tivesse pertur- sentaram no Thesouro foi um representante 
bado todas as communicações nesses Estados de um Ba.nco estrangeiro desta Praça, que 
fronteiros, a verdade. porém, era que as for- me perguntou a..<sustado ~ O que houve 'I O 
ças federaes não haviam sido derrotadas cambio que estava a 13 1/4 desceu rapida
sinã.o em D. Pedrito, por uma verdadeira mente a 111 O emprestimo naufragou 1 V. Ex. 
surpreza., e que os nossos banqueiros se tran- tem alguma noticia de Lundres? » · 
quillisassem que era meramente local a. Não tinha. a.i n~.a. sa.hido o representante 
lucta, que ella. nã.o a.ffectava. a integridade do Banco estrangeiro rlo Thesouro, quando 
da. União e a. pa~ nos outros Estados, que chegou um telegra.mnia, afllrmando que o 
finalmente o governo federal est ava pro- exito da oper-.1ção tinha si,1o satisfa.ctorio. 
videncia.ndo no sentido de restabelecer a. or- Mandei · perguntar imme,liata.mente ao 
dem constitucional no Rio Grande. Pedi Banco da Repul>lica. do Bra.zil, já. então fun
mesmo aos nossos banqueiros que retardas- dado. que havia. na Praça.. 
sem a emissão do emprestimo para quando O mesm.o terro;·, Sr. presidente, o mesmo 
julgassem mais conveniente ao nosso credito alarma; nin;..>"Uem se entendia.. Quando se 
tão abalado por essas ca.lumnia.s, pois que o lançava. urna. oper·ação que tinha tido um 
Thesouro tinha recursos sulll.cientes para os exito sa.tis!actorio, operação contra.ctada com 
seus pagamentos independentemente do em- , um banqueiro que era. responsa.vel por ella, 
prestimo do qual não pretendia uzar logo. . e que sabia zelar o seu credito, zelando o 

Recebi então de Rotschild um telegramma. nosso, quando o Thesouro importa. v'!. a som ma 
em que me tranquilisava e m·l annunciava de cerca de quatro milhões que ia.m figurar 
que ia. ta.zel' o lançamento do emprestimo no balanço intern· .. cional ~ seu favor, como 
dizendo-me ,no me-;mo telegr-amma.. que sinto r.iqueza sua, o cambio que se havia. mantido 
não ter trazido á. Ca.mara., mas que trarei a 13 1/ 4 desci;~ ra.pidamP.nte a. I I ! Pois bem; 
opportunamente, que contava que o empres- quer V. Ex. saber o que fez o Mioistro da 
timo teria exito brilhantissimo. Fazenda ! Tomou o seu carro, diri[:,riu-se ao 

Esse telegramma era levado ao Che!'e rlo Banco da Republica. e mandou immediata
Estado, que me confessa'Ç"a. ao lei-o uma con- mente a!lixar a taxa. de 13 3/ 4. Responsabi· 
trarieda.de para as for~as fe 1eraes no Rio lisa.va.-se o Thesouro, nessa occasião, por um 
Grande e me dizia: sinto que este pai?- não acto de a.udacia do minis~ro, a. pagar todas as 
possa pagar-lhe tant·.1. trabalho e tanto intel- differenças que pudesse ha.ver dea.nte da 
ligencia. ! enorme procur·a. que devia ter o Banco, que 

Na. vespera do lançamento do eruprestimo sa.cca.va. a taxa. tã.o elevada quando todos os 
passou-me· ainda o Sr. Rotschild um tele· outros sa.cca.vam a taxa menor. 
gramma, dizendo-me:« Telegrapho ministro Pois bem; 10 minutos depois, Sr. residente, 
brazileiro, Berlim pedindo auxilio operação.» s,~ restabelecia a taxa de 13 3/4 em todos os 
Assim fiz. Horas depois recebi:~. telegramma., esta.l.Jelecimentos l.Ja.ncarios. e o Banco da 
dizendo-me o seguinte; « Governo allemão Republica nã.o tinha. saccado sinã.o cerca de 
acaba. de probibir lançamento emprestimo ~ 5.000, quantia insignificante e que revela 
praça Berlim ; V. Ex. porem tranquilise·se ; bem que o que se tinha. oper.tdo não Pra 
assumo a 1·esponsabilidade. » si não uma especula~.ão de puro jogo, de fraude, 

Ora, Sr. presidente. deant•l disto, deante de dólo, frustrado a tempo pela energia. 
de garantia. tão positiva. dos nosso; ban- do Minis•ro da Fazenda., e com a qual se 
queiros, que empenhavam nesta. operação, queria desacreJitar o paiz e perturb(l.r o em
com o nos!o credito o seu proprio credito. a. prestimo! ! 
sua propria honra., como não ficar tranquillo 1 São operações desta. natureza que o projecto 
Não duvidei um minuto siquer do exito da :,:ujeito a. apreciação da Camara. pretenC.e 
operação, apeza.r de pequenas dificuldades fazer cessar, pretende corrigir; e eu acredito 
que appa.receram, relativas a uma. somma. de que ha. de conseguil-o, sinã.o totalmente, pelo 
~ 800.000, ditliculdades q:1e não a1fectavam menos, dando um grande passo para os bons 
absolutamente o emprestimo, po~ue a C!.Sa princípios, e muito especialmente si forem 
Itotschild tinha a comprehensiio do ãeu dever adoptados pela. Ca.Jnara as idéas consignad~ 
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no Orçamento ela Receita. em rela~-ão á pro- t Do mesmo senhor e de iroal d3.ta. commu
hibi~ão expressa do:; Buncos ecasashn.ncari:tS, nicandfl que forJrn enviadÕs :\ ~ncção os au
de liqui•la.rem as operações por differença.. tog:·apbvs do Con:;rt•sso No.ciOntLI, auwrhando 

A Camnro m<?. perdoa.rá. t•oubar a sua a.t- o_l'_odel' ~x~r.ut'vo a. conceder ao enge::h~iro 
tenção. Não p1·etendia fazel-o. e não 0 far·ia. ClYJL Jose Utns Dalgado ~e Car~a.lho _Jumor, 
hoje si nã.o fôL'a. a invo·.-açã.o ào nobre depu- l<mtc do externn.to. do .t~ymna.s1o Nt\Clonlll,_e 
t.ado pela Bahia pa.r:~. que viesse á. tribuna. professor do Collegw M1llta.~, um a.nno de h
afim de que assumpto de to~.11ta magnitude cença. com ordenado.-lntetrad.:l.. 
não to~sc encerra.·Jo sem discus:;ão. Do mesmo senhor e de igual data, commu-

VozE;-V. Ex. fa.Uou com grande compe- nicando que foi envia.tla á. sa.ncção a. propo-
tencia e conhecimento do assumpto. sição de~ta. Camara autorlsando o Poder Ex· 

O SR.. SER.ZEOELr.o CoRR~'A.-Tenho con- acutivo a conceder a Julio Trujaoo de Moura. 
~ director da 4• secção do Museu Nacional e do 

cluido. (Apoi<rdos e muito bem. O orador foi Laboratorio Anatomo-p!!.thologico da AS:>is
co»tpri1lttntado por seus colLcgas l>>·eseJttcs.) tencia. de Alienados, um armo de licença com 

Fica a di~cussã.o adiarla pela hora.. vencimentos.-Inteira.da. 
Passa-se á ho1·a destinada ao expediente. Do Minbt.erio da. J..:stiça e Negocias Inte-
0 SR. 1• SECRETARIO procede à leitura. do riores. de 26 do corrente. ~atisfilzendo are-

seguinte quisição desta Camara. relativamente á situa· 
ção política de alguns Estados entre os quaes 

EXPEDIENTE 

Communicação do Sr. deputado Tolentino 
dos Santos, decla~ndo que por incommodo 
de sa.ude deixa de comparece:: po!' alguns dias 
:is sessões da camara.-lnte!rada. 

Ot!lcios: 
Do Sr. 1• secretario do Senado, de 26 do 

corrente, communicando que foram restitui
dos devidamente sanccionados, os a.utogra
phos das resoluções do Congresso Nacional. 
autorisando a. abertura de um credito sup
plement<u· de 28:000$. á verba - Caix:\ da 
Amortisação-e relevando a D. Francisca da 
Serra. Carneiro Dutra, a. prescriwão em que 
incorreu paro perceb2r a di1l'erença do meio· 
soldo, a que tem direito de 1871 a. 1887 .-In· 
teirado. 

Do mesmo senhor. e de igual data, commu· 
nica.ndo que foi restituído devidamente sanc
ci .• nado _um dos aut.og-ra.phos da 1·es:>luç:ío do 
COngresso Nacional autorisando o governo a. 
abrir, um credito supplementa.r de 193:000$ 
- ã. verba-Exercícios findos. - Inteira.ia.. 

Do mesmo senhor. e de igual data, commu· 
nicando que foi enviaila á. sancç.ão a. propo
sição desta Cam11ra. au torisando o Poder Ex
P.cutivo a. cooceder ao l•officialda. Bibliotheca 
Nacional. Olympio Ferreira. das Neve3. um 
at;nO tle licenç.'l. com ordena.tlo para. tratar de 
sua. saude.-Intei!'ada.. 

Do mesmo senhor, do hoje, communicando 
que foram enviadvsi sa.nt:çáo os autograp!Jos 
da resoluç-ão do Con.'TeSSo Nacional, :.utori
sando o Poder E:s:ecutivo a con<2der a. E:nilio 
José Moreira Junior, 3• esCl'iptur-.nio da Al
fande.,..a, de Mauá.os, um anno de licença, sem 
vencimentos.- Inteirada. 

C....u" V. Vl 

o da 8$bla.-A quem r~z a requisição (0 
Sr. deputado Zama). 

Do Miniswrio da Industria. Viação e Obi':IS 
Pnblicas. de 26 do t-orrente, satisfazendo a. 
requisição desta Cama.ra, constante do offi;:io 
n. 18, de 28 de a;lostO ultimo. relativamente 
ao requerimento da. Comfl8.nbia. Paulista de 
vias-terreas e fiuviaes, pedindo >:a novação do 
contrncto.- A quem fez a requisição. (A' 
Commissão de Orça.men to. ) 

Do mesmo ministerio, de 28 do corrente, sa
tisra.zendo a requiskã.-1 desta Camara., con
stante do officio n. 182, de 2S de a.$!osto ul
timo, relativamente a. subvenc:io requerida 
pelo cidadã-o José Sabo Alves de O li veil·a, para 
conducção de malas posUJ.es entre os portos 
de Cot·umbi oS Luiz de Caceres.- A' Com
missão ~e Orçamento. 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda., de 
26 do corrente, enviantto a. seguinte 

:Mensagem 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
Mediante detalhado exame de livros e do
cumentos. feito pot· uma. commis$ão do The· 
souro Federal, nomeada por portaria do 
Ministerio da F'J.Z~nrla, rle 12 de janeiro do 
anuo :passado. foi liquidada a divi~a. do 
IZOVerno rla União pa.ra com o Estado de 
S. Paulo, proveniente dos impostos de ex
portaçl\o, tran!>:nissão de proprieuade e in· 
dustrias e protissõe.s. arrecai!ados pelas es· 
tações federaes desdel4 dejulho tle 1891, data 
em que foi pr<.:mulgada a Cot:stituir;ão do 
mes:ao estado, a.t~ o reg-ul:~.r Cun.:l!iona:nent<> 
de suas reparti~:ões a.!'m.iuistra.ti\·3-S. 

Pela liquidação feita. verificou-se: 
Que por conta da receita arrecadada no 

total de 6.115:947$281, sendo 6 .091:604$812 
81 
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em 1891 e 24:342.$469 em 1892, foi ·realisada 
a. despeza de 1.103:222$256, dividida em 
1.101:789$806 no primeiro anno e I :432.$450 
no segundo, com o~ serviços que, a.ssim como 
aquelles impostos na. fórma da. Constituição 
Federal, passaram a pertenc~r ao alludido 
est:~do por força da lei n. 26, <'.e 30 de de· 
zernbro ae 1891 : 

Que o sald,; portanto. na importaucia de 
5.012:725$02.5, constituía a divida daquella 
proveniencia., como foi reconhecido pelo Mi· 
nlsterlo da Fazenda por despacho exa.t•ado em 
18 de marco ultimo no rela.torio, data.rlo de 
15 de julho de 1894, em que a commis;;.i.o li
quidante. juntando demonstraç.'i.o a processos 
anteriores, deu conta de sua incumbencia.. 

Addicionada ao referido saldo~ quantia de 
510:122$657, proveniente dos impostos de ex
portação do mesmo estado, arrecadados pela 
Alfandega d&'ta capital no período de 14 de 
julho de 1891 a. 30 ele setembro de 1892, a 
divida da União para com o e.-;tado de São 
Paulo attinge ao algarismo de 5.522:847$682. 

Sub,uettendo o a.ssumptr. ã. '\'<Jssa .esclare
cida apreciação. peço-vos digneis de habilitar 
o governo com o credito supplementar da 
mencionada importancia de 5.52t:847$582 á 
verba- Reposições e restituições- do Minis
teria da. Fazenda e vigente or-;~mento para 
pagament\l da divida de que se tlata. 

Capital Federal, 24 de outubro de 1895.
Prud.mte J. de Mo.·aes BaN·os. - A' Com
missão de Orç.amento. 

Da Associação Gommercial da Cidade do Rio 
Grande, de lG do corrente, enviando exem· 
plares de uma exposição referente ã. industrla 
bovina. - A' Com missão de Orçamento. 

O St·. Z a n1a-Sr. presidente, peço a 
V. Ex. que se digne de mandar publícar na 
integra as inll>rmações que acabam de ser 
lidas, e no mesmo tempo lembJ·o a V. Ex. 
que cor}v.:·rn nomear substituto para o Sr. 
Pa.ulino de Souza Junior, na Commissão 
Mixta.. 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex. Ser<~ attendido. 

l>O()O)!E:'iTOS A QOE SE REFERE O SR. ZAMA 

Ministerio da. Justiça e Negocios Interio
res - Gabinete- N. 1.045-Rio de Janeiro, 
26 de outubro de 1895. 

Sr. Jo secretario da Ca.mara dos Srs. Depu
tados-Em resposta ao vosso officio de 24 do 
corrente mez, cate-me com::nunicar-vos que 
jã. em sua. mensagem de 3 de maio deste anuo 
o Sr. Presi-lente da. Republica solicitou a in
tervenção d(l Congre.--so NacivnrJ. !lO tocante 
á. situa,.ão politil!:l. de alguns esi.ados, entre 

os quaes o da Bahia, onde havia duplicata de 
ca.maras legislativas. 

Junto encontrareis oópias · dos telegra.m
mo.s ultima.menie trocados entre o mesmo 
Sr. Pre~idente da. Republica, o governado~ 
e os cidadãos Barã.o de Carnaçary, ao qual fo1 
transmittido o governo do estado, e Barão 
de Geremoabo · bem assim t-ópia. dos tele~ 
t,>rarnmas dirigido; a este ministerio pelo 
menci· ·na.;lo 13arão dG Ca.m:Lça.ry. que de facto 
exercita as funcl)ões de governador; continu~ 
ando o estado em perfeita paz, conforme 
consta dos referidus telegrammas. 

Saude e fra.ternidade.-Gonçalvcs Ferreira. 

Tele"'ramma.- Do Barão de Ca.maça.ry. vice
g'l>ernador, ao Sr. Presidente ~a Republica
Ba.bia. 18 de outubro de 1895-Acabo assu
mi!; governo estado. vh~o gover_nador ~e~ en
trado gozu licença, segmodo hoJe capttal.
solidario governador licenciado, meu maior 
~forço será. manter a ordem publica. que 
~ntinua. sem alteração e prestar ao vosso 
go>erno fra.nco o leal apoio.- Saudações. 

TelCc,<>ramma- Do Dr. Rodrigues Limg., go
verna:ior, ao Sr Presidente da Repub\ica
Babia, 18 de outubro de 1895-Tenho a. 
honra de communicar a V. Ex. que, por mo
lestia. passo nesta data o exercício do meu 
cargo ao substituto lCc,o-al, presidente do Se· 
nado estadual, Barão de Camaça.ry. 

Telegramma-Do Barão de Geremoabo ao 
Sr. Presidentb da Etepublica-Babin., 19 de 
outubro de 1895- Governador estado passou 
exercício Barão de Camaça.ry. pretexto ser 
presidente Senado. Na qualidade presidente 
Sene~.dolegitimo compete-me !l.SSumir governo, 
faço-o solicitando de V. Ex providencias 
forças federaes go.ra.ntia. minha autoridade, 
unica legitima. em fac.e constituição estado. 

- Telegra.mma em 20 de outubro de 1895. 
Do Sr. Presideutb da Republica. ao Barão de 
Gerernoabo-Ba.iJia.-Governo Fe~eral só pôde 
intervir nos negocios peculiarJs aos estados 
nos casos do art. 6° da Constitui~:.ã.o. 

Questão de legitimidarle do Senado desse 
estado estti. aff'ecta ao Congresso Nacional. 

Telegromma-Do Barão de Ca.maçary, vice· 
guverna.rlor. ao Sr. Preaidente da. Republica 
- Bahia. 21 de outubro de 1895.-Estado 
.goza plena paz. Saudações. 

Te1egramma-Do Barão de Ca.maçary, vice· 
governador. ao Sr. ministro do interior
Babia., 21 de outubro de 1895-Estado plena 
paz. Saudações. 

Telegramma-Do Barão de Camaçary, vice· 
governador, ao ministro do interior- Bahia, 
iG de outnbro'de 1895-Estado c::ntinti.a tran 
quil-lo. Saudações. 
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. O Sr. A.ra ujo G .ó e s (Este discurso 
de'iia ik:Ser' pV.~lieaiq~ .'terJ.'aó sido ·enti:egüé. em 
têllljio cio · óraaor. .) · . · . · ·. . .. . .. · · ·· . · . 

. :-.-E'.":'udo;.à.poiado .e ~in.'ciébate . en~r~~.o 
seguinte · ... · .. . . .. . . .. .. ·. 

Vão a imprimir as seguintes . .. ''. . . . . . .. . 
~E~Ac\ióES . ,·:;:;:· .. ·.· 

N. 220:A- 1893.'.:.' ;:.· .. :·-~~ -~:=: ·::. 
... .... . . ·.:. :. : . . : · ... 

· · · · . . Redacçlla firtp.~ .do projecto· n . . 2.2D.-~. de·1.893, 
.Reqmrimento .. . : . .. qvc -~ncede a D. Theodoliml da .Motta .Çomes 

.. e Silva a 1'Cversao . da.pcnsão· .. que .. pe-rcebi.<!. 
· . . SI"' {<Yillda -nuie, vi uva. do. C1,!pitc1o. ele: .volHn-

. R~'llél-emàs que . se. p_eça á.Ô gi>verno que .. t<U'ÍOS da- patl:ia .Francisco .Coelho: ?cnru:s-•.'· 
informe:·: · . . ... ·: .·. . ..... ....... , . .-,, ...... !, . ... _ ... . 

:. -.--i~ .. :quaas ã.~ ~us.lS ·qu~ -~e~~min~ram os ... <) Congresso·Nacional.resf:'lvfl.:: .. ;·.-.. ··:; · . . , 
conthctos,.ultJma.mente.ha.vldos, no Estado de ·: :· .Art:T .• FiCa.. coricedidà ~ .ti. tti~O'do))riâ.'·~a 

. Alagôas;·: ~ntrc . praças. da. força• federal e ~ 'Mótià. 'Gomes·· é Silva ·a ·1·everSã0' d'à.''.'penSão 
_forYD:· -~licia.l; .· ·, : .. : . . . ·· ·. . · ~ · 'qué"pEit~bi~~ · ~·Y:a. ..t:~na4~ _:.rp~(g: )::l~léij~~la. 

· . ·2•', ·~1 a:· W.nsfe:e!lctà.~o ,26• ~~lhao ~ara Pires.da.. _Mot~o. Go~es, VlUV~. do caJlltã~· do 
· o'Esfudo de Sergrpe, relactOna-...se com os re-. ·volü:nto.r lOS ila. pa.tna, ·FranotSco -~::oelh()~oo-
ferirlos confiictos: · ·· ... ·.· .. ·.· ·· ·. ·mes,mo~to ~a::éampanh~- d~··Pary.:iuay .=: - :~.' 

.. :.3,; · si:·tem·.conbecim~nto:da. ·falta. de gara.n.: · · Art.~. 2.• ·Revogam·.se: as·dlSJlOSiÇõeS C!Il' ·~n· 
-tias; ... a .•segurança.- -:indiv.idual.e.á. .'liberd&de trarío. - · •·· : . . ::·:··.::··:.'.; ·;·· ·.: 
- ~os= ciUadãos'naquell~: -Estado ~--.. , .. , ,.: : =: , Sala das commissões, 28 deoüti.il'iro'de'l'895. 
· ··· saiil:''das- séssõeS, 28' de outubro· dê.-1895::- ·:.::_Paran.liC:s_Monicne:;r_o·.·~F-:_'Llm,a_-:D~ca_rt'e:
:4.r'ciii."o ·Ga~:-.:.:.:ctenientínó:·do· .. Món'ie'::..:.Roclw ·;J;· lJ..:'i'!~t:a_: · · · · .. .... _:··":· ..... _. .. ·: .. :-" 
'Cii'O'o.~tànii:·~C«rlos Jorge:::·· ..... , .. ·:~::~'· . ·· .. : .. :: .. : .::. ·. ' ... : ... ;.; ···: ._,_:·:·. _-· ~-; ·.··: .. ;: :·;.·:·.:: 
. :-:Fi~_.so~re.a.·M~a.. a.~e ,ul~rior .. d_eli~eráção .: ·: .·. ·: .. : .. , N ... 23,7 ~ :":'"" 189;, ... : .... .. ,: ;: .. ·. 
:.o:segumte :. .-.... - _,_. .. : ... .... ::· .. . ., ....... . : ...... -::. :. .. . .· ... 
. :. -.;: :· .. : ..... : ... ::· ... : :·,. ::.·: ......... ~ .,.. .. ·R~ão final do projecto n. .. 2.17. 4o coi'l:en-
' · , .... ~ .. .. .,.. ... .. . .: .. ·.::. · . : .. te anno gue:con<:4de a Da~ícl.·Gomes .® . Sil-
.;:.· .. ;;;:,, :· ·.;:·::.: .. P~n)sÇ!CÍ·.: .... · .. ....... .-. .: 110., e:x:.-p.:aça do -~-z!incto ?aealhao.d.e.caçatlo· 
• •• : ..... ! • •• :.-: •: ... , .: ... ; · . . ' .:·:. ·.· .. . . .. . · res n. ·s, .a pen~ao. de.25-:> mensacs ·.' :, . . . .. _ 

:::: ó:.cP.~ir~sÕ ~~í~n~i~-d:~'ret.a.': : ... · .. . :. Ô·eong1•eSsó Nacional :-esol;~-= 
.. :: .. :A:rt! .; l ~-•: E': o>gov:erno·a.utorisa.do .a."~eorga· Artigo unicií: · Fica conciÚfiãa . a;'·b'ailiiÚ.-Go-
nisa.r a Escola Naval, de accordo. com. .o pro- mes da. Silva, ex·pr·a.ça do cxtincto . batalhão 

··je'êtb·:apresent8.do'pelo-consell!o-de ins.trucção de ca~dores ·n. :3·, a· pensão de· 25$·'méD.saés; 
·êaitnésm&·Escola em -l893, exceptuando-se t. revogadas as disposições em contrario . . 
"narte'relàtiva . M'curso de-aspirantes e ma· .... Sála d:\s .conúnissões,·2s ·.~e qu~ttbró''de '.1.89;>. 
··êl:linhitas . .. que ·continuará. ser estudado --nas - Parci.nJLos ~Qn'ICiHf!J~'O:~z··:~· Li!IJri' D~4t:(c. 
escolas· ~speciaes;ji~ existentes-e reformaclns - J. A. Ncioo. .. . . . . .. · · . · . ..... 

· de ·conformi!la.de ·com ·o· disposto no § 9- do 
-art. ·2·•·do 'decre'to ·n. ·242, de: ·13 -de outubro V ;:lo a 1m'Qi'iU1ir oS.:seguíntes. .. : ' . ·. · . ... · .......... · .... ...... . ' ' ·.· .. . 
de 1894 . .. .. · · · .. .. · · 

ArL 2'.0 Révogaiil-se'as disposÍç~ em CO'n· l'ROJEÇr'óS .' .... : .. : ·::- .• ... : .. 
' t~i?· ,:·. · .. : .. · .. ::: ·.: ..... · .. · .. ::: .. 
· ... s .. R.· •. sala das ·sessões,. 28 de .ó'utu\>ro.de .. 
·-l895:~.4.tigusto .Sev~r.o .. .. ;. ·· ... ·· ::. · ., ·Ê;;.~~d~: .S~~~d;,:.ao.;;.~;-~~--~~66~~de 189.8, 

N .. 51' A..- 1~5 .. : . ...... ·::: :·. 

·· ·Yein ã.:MeSà. a seguinte-' ·-:;· .... .. .. · . ·desta Camam, qve mantl!n~_m;l s~ pl~itude 
· ... · . ... ·. ·•··. ·· · ' .:: .. · .. ·.' · ..... ' · .. · .·. : os d.i~·e:H4s coYI{.Cl:ià.os.aos..CJtados-.pelo-art.64 
. .... '' · ::: : : ·· .· ·· ....... :·. · .... , ., -.:: da . Co»Stituiçao,":sobr.e .Ct$. ; teri:a.s .devoli,ttas 
~: ... · :·:· ';::.' _:; .. :: ':.',:: f,'e:~~t~;f!Rf\~:.'_· ... · · .:.'_::'::::: -~. , . sit!ladâs-n.as.l:especttvos .teT:l·itor.ios e clá.o-u.tr<ls 

. . ·.:.:c: .::·.' ... : .. .:: providencias; com o pcu·ecer ·:'da. commissao 
• ... :::: '· ... • ; , ·.· ·: · .. ' · de constituir-ao legi.slaçao e justiça sobre a 
.,,._ Dec[a.l'O ··ter .Votado eontrà: a; snppressão .do indicaç<éo do S r...; .JUtia,.aq Ramos • 
.. :r.rt·: 'I'• ·é .da·:2~ part~· qo~--~t'~ ' 2• · ·do ':P.~ójecto 
·n:: ·a9.A '·do·oorrimte·anno: ' · ·: '' ,:. ·: .. · 
·-~ ... ·." ; : .:, ·.: ~-~... . . . ... ; .: :.: .:;: ·. . .•. ... ... . . 
··' SaJÍ\;da.s-se..'<SÕeS;.28 .dEb~.utnbro.·.de::l8.95 .. :-

.'!d Peb'.QIO. .o;!,;:::·;'· l 

. Quanto á. primeira. parte , da. . indica.ção do Sr .. depu-t:ido: Edua.rdo.:-Ra'mos •. -.apresen.ta.d.a. 
.:na.: se~sã.o .Ce;; .do CQtJ:enLe:J,O~z..;,~; • .apoiaqa 
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pela. Cama.ra. dos Deput.a.dos, a. commi!>sã.o de 
constituição, legislação e justiça. reporta-se ao 
seu parecer n. 5i deste anno a.ccrescentandó 
que a lei n. 1.114 de27 de setembl'ode 1860,eas 
lnstrucções dadas em ~. visos circulares n. 348 
de 14 de novembro de 1832 e 28 de dezembro 
de 1889, são. entre outrc,s, actosq\ie empregani 
11 expressão terrenos d<n:olu!os com applicaçãó 
a. terrenos de ma.riDbll.. 

·Quanto á. 'segunda. pa.rte, a commissào jul: 
ga.-a. prejudica<l.a: todavia dirá, em face do 
capitulo 5" da. Constituição Federal, que para. 
o c;J.SO figut·ado não póde haver senão a. ini
ciação de um novo processo legislativo em 
contrario ao que venha a ser terminado pela. 
sancçã.o e promulgação a que se referem os 
arts. 37 e 39 da Constituição Federal. . 

Sala das commiss~s. 2l de outubro de 
1895.- ~a: de MeUo, ._presidente.- D~nõ 

. Buen..o, .relator .-Theotqnio de Britto,- Seba.s: 
t i4o deLacerda .-Lui.: Domingues .-~edeir~ 
e Allluguerque. 

A commissão de o~ento, a que foi p~ 
sente a indicação do Sr. deputad9 E~u_a.n;J.o 
Ramos relativa. ao projecto da Garoara. dos 
Deputados n. 66 C, de 189.3, tendo tomado 
con.hecimento de seu objecto·e do p:l.l'ecer la
vrado pela. illustrada commissã.o de consti
tuição, legis1ação e jlii>"tiça., ê de ')larecer.qu~ 

· escapa á soa. cómpeteocia pronunciar-se sobre 
o assumpto. - Joao Lopes, presiden~ . ...,..4.l~ 
c indo Gt~anallara, rela.tor.- .Paula. Gunn.aracs. 
-F. P. Mayrink.-Pc•ttlino de Sou:a Junior; 
- Auousto Se,ero .- Lauro .Mullc1·.- Se-I":e· 
deZl·O Col""réa. -Benediclo Leite. 

stituiç.ão, que pareceria. talvez o· menos capaz 
ele suscitar duvidas e carecer in terpreta.ç.-ões, 
actos contradictorios do Poder Executivo, tor
naram necessaria. ·Uma ·lei, que de todo aca. 
basse com taes dubiedades de proceder. 

o art. 65 da Constituição diz : 

« Pertence;~ ·aos Estados as minas e 
tc1·ras dP.1Jolutas situadas nos seus ,·e
spçcti:r:os ter,·!toríos. cabendo a. U1litio 

· ·· sômcnte" (i prn-ç'úc ào ICrrít(Wio ·que {IYt 

indispensa1Jel pm·a a defesa 'do.s fron
teiras. (orlifica.çúes, comb·ucçúes . mili
tares e·6$tradas de ferro .federaes. 

Paragrapllo unico. Os proprios na· 
cicnaes, que nao forem. necessarWs 
pa1·a o ~crui,o :da U niao, _passarf!O u._o 
dominio dos Estados, em cu;o terr1tor:o 
esti1Jerc.ff1 si'tÜaàoS. l> · 

· Em vista de tal disposição, varies estados 
r.eem .Jegislado -acerca. do 3SSUmpto, conside
rando-se indiscutiv.elmente .senhores de todas 
as ·terras devolu tas. Outros teem hesitado. 
E' lia ~m ã.lguns proée..-ros · pén!len~. mal•Je
finidos :~.indo por foll.a de uma. "certeza qual-
quer. · . · 

li.o projecto, quer ·Da Cama.ra, quer DO Se
nado. fizeram-se tres objee!;ões: &·primeira 
sobre a sua utilidade; a segunda. sobre a con
venie~tcia. de demarcar-se uma zona. na 
fronteiro; a. terceira ·sobre tudo quanto se 
prende aos terrenos de marinb!IS. São esÚls 
objecções que cumpre expôr para que :1. Ca.· 
ma.ra. possa ·fa'zer idéa completa do ai>Sllmpto. 
vendo em todas as suus pbases·o znodo porque 
foi enca.minbado. 

n.'DIC:AQÃO A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA . A questão da utilidade da. lei parece á 
primeira. :vista. que nem. se podel'ia forll!~·· 

rnrlico que as commi!>Sões reunidas de con- la.r. Desde que houve conflictos entre a Umao 
· stltuição, legislação e justiça. e orQ<'l.men.~ e. os esta~os; . desde q?e, ~mbora . sem ~n·1 

· d'eem par·ecer sobre 0 ~eguinte: thctos •. t1vesse apenas hay1do d~vtdas, 1.~ 
. . . _ · . bastat·Ja para dever susc1tar a tntervençao 

~ ·.! s1 na drspos1çao do art._ 64 da Constl·· legislativa. Mas os que pleiteavam a. não-' 
tU!çao Federal e na. f·xpressa.o-tel'ras d'evo- tactur:~. do umn lei. sob o especiosr' prete:xtn 
l~to.s-compreh~ndem-se os terrenos de ma- de ser uma l'edunda.ncia, visavam apena:; 
rmbas e accre.o;ci~os; . adia.r a regnlamentação do texto constitu· 

2•, qua.l o .ID:e1o reg1mental, ou em falta cional e$pel'ilOt1o que mais tarde a corrente 
·, desto. o alvttre ao a.lcance da Ca.mara. dos. de opinião no Congresso fosse menos do que 
. Srs. I?epu~C!,os para obstar ~ pas~em d_e é agora. fav01-avel a.o .prar1o'minio dos ·Esta.I!Oi 
/:Um~ dispos1ç.ao Q?e ella cons1_dere . mc~nst1- em u(!r.rimento da União. E', entreta.tJW. 
· tuCtonal, em proJectos de let, que ~el'em pelo menos discutível. nffirmar a. pl'oficuidade 

e'Il;lendad<?-> ~~~nado •. qu~do taes pr!'Jecto:; de ~emelhanteexpediente, sejam quaes forem 
~Ji!.ID da.JOlctatJV~ das leglslaturas ~xtin.c?s, as tendencias quer d~3 que buscam alargar a 

. ~nestas tenba.m. Sldo encerradasa.sd1scussoes. autonomia e l'iqueza dos e:.-tados. q!ler d~ 

. -Eduardo Ramos. que trabalham antes por ver a Umao mm; 

N. -57..;..1895 
ro1-te e mais prospet-a., . rea.,ni.ndo contra. o es· 
pirito. talvez excessivo, que predominou· na 
éonstituin~e À utili!\ado r1a.Iei, já, porem, 

· · o projecto de que se trata. no presente :pa- nã.9 nos ca.be examin~r. Teo1os de a.pprovar 
. recer teve sua. origem nesta. Camara.. A des- "'U ·reprovar simplesmente as emendas do 
.. peito da extrema clareza do art·. ·.64 da Con- Senado. 
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RemQ:vida.·assim. essa. prelimina.r, vem a. Ja. 
zona fronteiriça. O art. 2". do projecto da. 

a. União o desa.pparecimento 1le tal úl'tígo não 
existe. 

Ella póde em qualquer tempo apropria.r~se 
da.s porções de territorio nacional que forem 
neces~a.rias para seus serviços, ou por simples 
declaração de posse, si os terrenos em q~es~o 
ainda estiverem devolutos e, sendo « JDdis
pensa.veis » â defesa nacional couberem no 
que dispõe o artigo. 64, ou. nos outros ~s, 
por d8$apropria.ção regular-desa propr1a.~a.o, 
que é ma teria. regida. por leis federaes. ASSim, 
a emenda suppressiva do Senado justifica-se 
plenamente. 

Ca.mara. dizia : 
« Fi~m -desde jó. reserva.da.s ·par.!. a União. 

ãe eollfor.aiidaile com o m.esmo artigo, todas 
:is terras devolutas situadas nas linhas de 
fronteira do pa.iz, em uma fa.cba · de 66 kilo
metros. devendo o governo mil.ndar opportu
ria.mente medir e descriminar as respectivas 
ã.rea.s, onde serã.o estabelecidas colonias mili
tares. · 

Iiaragrapho un'ico. A.s producções natu
raes da zona. definida neste artigo continuam 
a. ser taxadas pelos respectivos estados, aos 
quaes é ~ntido, em toda a sua plenitude, o 
direito de explorai-as :.. 

O Senado supprimiu artigo e para.!!J'3pho. 
·Que· fez bem, é facil de demonstrar.· Foi 

a lei n. 601, de· 18 de setembro d.: 1850. que 
ci>gitou da 1\emare:•ção de uma zona fron
teiriça, ·zoua. de 10 leguas, col'l'&spondente 
,_,os 6ô kilometros marcados no projecto da. 
Camara. Mais tarde, oo art. 63 do projecto 
da. COnstituição que o Governo Provisorio 
submetteu ã Constituinte, fez-se mais do que 
is;o: o artigo, seguindo a doutJ'ina. que pre
dominou nos Estados Unidos, gua.rdon para 
a Unhi.o a posse não sô daqu~lla. zoro, como 
de todos o~ demais terrenos dev·>lutos, devcn
th a.peua.s ella conceder aos E~tados svb .condi: 
tir.ne cert<'\ parte delles. Mas a doutrma f!•J 
rejeit:,da. Fez-se entre. nós o que nzera. <\ 
Constituica .... do ca.nada : exemplo raro do 
poder federa.\ despojar-se do seu patrimonio 
em favor dos estados. Ma" não só esse pro
cedimento estava. mais de accordo com a. ten
dencia da citada le1 àe 1850 e subsequentes, 
como ainda. no momento, traduzia uma re
a~ão contra o pl_~no de ~oncessües do pro
visorio- plano allu.s, ma.1s accusado do que 
comprehendido. Cel'to é, porém. de um morlo 
ou de outro, que de rest~ic~ão em_ restricç5.o 
o. Constituinte chegou a reda.cçao actual.. 
onde se reserva. ã União «Sômetlte a porção 
de territorio qve. for indíspenso:vet para. a. de
fesa das fronteiras. fortificações, construcções 
militares e estradas de ferro federa.es.» 

Per,.unta-se. portanto: a. facha de 66 kilo
met~ é indispensa.veU i:'iada. o demom.tra.. 

Para." def~sa. •'e frontehas. nem senrpre é' 
preciso collocal' ·nas propria.s frol!teira.s dent1:0 
dos limites assignalados no pro;ecto as fortt
flcações e ma.is constrncções. Depende da. si
tuar;ão estra.tegica.. depende mesmo da na
tureza dos ienenos- e, ao que parece, em 
:Ma.tto.GI'Osso e outros pontos elles sã.o pan
tanosos, de mt~ qualidade, pouco susceptiyeis 
de serem aproveitajos para.? pm requerld~-

Outra. consi~era.ça.o: o preJUIZO que ao pri
meiro &Sj>ecto pôde parecer que aca:rreta para 

A questão dos terren~s de ma.r~nhas foi. o 
terceiro escolho do prOJecto. F01 o Sr. Ertco 
Coelbo. q nem fez sentir a necessidade de tratar 
do assumpto. 

Discutiu-se si elles eram teri:enos devo
lutos ou si constituíam uma categoria á. parte 
do patrimonio nacio~al •. Evidentemente. esta 
derradeira. affirmaçao Importava em JOgar 
com. ;15 palavras para.. desse modo, procurar 
ainda. uma vez re:>trlngir o pensamento da. 
Consti tuiota - intenção talve~ louvavel, ma.s 
descabida em race da lei fundameata.l. No 
correr· da discussão demonstrou-se ampla
mente que os t•3rreoo::de marinhas entravam 
na. desi <>nação ~>eral de terras devolutas, 
sendo qÜe. mesm~ essa clesignação, de marj
nl~as só recentemente veiu a ter a accepçao 
ach.Jal. pois q~e. na. le:!isl~ão autig~ ella, 
se,.undo lliz Teu:r.1ra de Fre1tas, c des1gna.va. 
os"lo"ares da praia onde se faziam salinas, 
de que a coroa tira\ a rendas», cousa bem 
dh·ersa do a.ctu:1l sig11ificado .. Demais .a Co~
stituição, correndo t •·do o antigo patriiD?DIO 
nacional e tratando elas suas tres categorias: 
causas de uso publico (arts. 13 e 34. n. 6~; 
cousas do domínio !'.o Estado (art. 64. pri
meira. parte) e, fin:tlmente, proprios nacio
naes deixou bem claro o seu pensamento de 
incluil-as no. segunda. Tal pensamento n.inda 
se infere do n. 20 do ar t. 34, em que se co· 
"'ita da attribuiç.ã.o do Congl·esso para. le
~islar sobre terras e mi1w.s de propriedade da. 
Ünião. mas não se tàlla, como seria. nn.tural 
si essa fOS$e outra ex(:epç.ã.o, dos terrenos de 
marinhas. . . 

Em boa regra, por consequen?ia, _licitO ser1a. 
não mencionar, co8lo ca.tegor1a. a pa-:te os 
terreB\'lS de que se trata. Como, porem. ~re
valecendo-se das leis de 1831 e 1867 e ms
trucções de 1832, ondl- essa. distincção e feita, 
podiam surgir duvidas e embaraços f~:
turos, pareceu conveniente cortar desde Ja 
qunesquer questões. A Ca.mara. e o Senado 
accordes nesse ponto, va.rial'am apenas em 
questão, ma.is de detalhe que de fundo, 

Dizia o projecto da. Ca.ma.ra. : 

« A.rt. 1. • E' mantido em sua pleni
tude o direito conferido a.os ~tadoa 
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pelo art. 64 da. eonstituição, sobre as' · cend~.:~<!S,es~d<iSJ·:o:utü·~~J$n_lf!*W1~;~~ 
terras devolutas ~ituadas nos seus que·nada ~oa'rao--por e~_eS'. . . 
respectivos territol'ios; e quanto aos Art. 2.• Ficam desdeJa. reservadas· -pa~. a 
terrenos de mat'inba e accrescidos de Uni~; de c;oll;fo:cw.~®.~e<'~!Dí~ .. m~~~. ~~~bgo, 
ma.rinba,ficarã. o domínio directo delles toda!! as te~ !i!lY.:~l~tás ~!~-q ..... as ~~s .;u.u :t:S 
pertencendo aos estados e o util ã.s de froli~~-d~ paiz;,~~_uma.. f~ç:O~.d,!l-~1Jti~ 
municipalidades. que nada. pa..,<>a.rão por lorne~. dev~n_do, o. ~~v!;r_ll5>:!D~n~ar.-9.P.P!?l'; 
elles.• tuna.m~qte ,m~!R e1 .,1,l~r!~!a:~-1.r~1P,e~tt,-vas areas Onde serM> .. estabelect as. co onms Diz agora. a emenda. do Senado: . . . · ·o · .• · . . . .. ·. · .. _... ..: " ... .. . · 

. mllrtn.res .. ·'· ··, ,._ -.;·-·· ,:.-:_, 1:·;·:· .. ··:.n,, . l:"J· .·~ -
«Art. I . • E' mantido em sua piem- Paragi;à.pbo urileo. As producções nat1:1.~~ 

tude o direito conferido aos estados da zona definida neste artigo· continuam a. ~r 
pelo art. 64 da Con_stituição, sobre as taxadas pelos ~ ·r~s~tiv_~· ~-s~~os/~'19-q~· ~. 
terras devolu~s ~ttuadas nos s~us gara.ntido, eí:Iitoda. a.}tJ,a ~le~p.tu~,e~··o_:~~~~tto · 
1•espectivos terrltor,os, com:frehendido_s de explorai-as:' .. ' · ,'' . · :, . .'. ':: . · .. .' ........ ... .. 
~1ellas os terrenos de marm!uls, os n- Art. 3. • A todo o ~.mP~o~er.~,o_.'ltó,'!,e~,!lO 
beiritJlios e accrescidos, salvo os que àa. União a.propria.r-se õe qualquer porcao-de 
forem nece3sarios já e no futuro para. terras devolutas,:de:marinha::e:accrescidos·ae 
obms ouseJ·Iriços federaes.» marinha, para .for~ca4jes _e. ~o~tru~ 

militares, precedendo, a,viS9: :!:!! gev:erP.O;.,C/.~
respectivo estado, .. sal~p. QCAAS!aO de gu~r~ 
ou outro motivo que,fQrne :u~e_n~·~neç~tl.~· 
dade immediata da-. -~nstrucça.o.-,oq, fortt _ :-

Trata-se, portanto, de _salvaguar!far ape
nas os interesses da Uniao, que póde v1r a. 
corecer desses terrenos para obras de portos, 
al{afldegas, con.strucçiies de defes"- mat·itima 
e outras. Os estados onde ta.es obras se 
tiverem de fazer e que com ellas só terão a 
lucrar, longe de disp~t.ar.em essa. concessão 
serão por certo os prgne~ros a favorec~l·a. 
E', pois, uma. moditlcaçao JU~! que sa.t1sfaz 
tanto aos extremados pela Umao, como aos 
que, de preferencia, defendem direitos dos 
estanos. 

Quanto á terceira emenda.,ma.ndandoaccres· 
centar no art. 3" as palavras- c colq,1ias 

· -ella !e deCen-le por si só. 
Assim. a commtssão ê de parecer que sejam 

adoptadas ooda.s as emendas do Senado. 
Sala das com missões, 29 de maio de 1895. 

, - V •. de Mello, p1•esidente. -Medeiros e Albu· 
J querqr1e, relator.- E,·ico Coelho.- Dino Bue· 
f\no .-3Iartills Co.~ta Junior.- F. TotentiJ!o · 
· - L11:: lJolltinyt.tcs.-Ecluqrclo Ramos, vencidO 

quanto á referencin. do projecto !Vos terrenos 
de marinho., por considera. l-os de clomlnlo na
cional, e não comprehendidos na designação 
de cterrns devolutas:.. 

Ptojecto ela Cama1·a dos Deputados n. 66 C, 
de 1.893, que mantem em SU4 plenitude os 
direi! os conferidos aos esta.ilDs pelo art. 64 
do. Constituiçllo, sobre cu ter·ras de'OOlutas 
situadas nos respccliws territ01·ios e dá 

. outras proliidMcias 

ca~ .. 4.• Passarão' 'igua.i~~~~~~=~ •.• aP'Dii~i~: 
da União as terras., :Qey.oJu~ 1 Slt,oad~ ~m. . 
uma. facba de 14 kllometr.os_ para5AA4a , l!lif~, 
das estradas de ferro: fedeta~s :ue; ça~;~~F.
estrategico. que estejam .. P.U ,;w:en.~am, ·~:s,et:: 
construidas. :: •·::,: -.·r.::, .. :. -o <!-!o· 1 ,,;, 

Art . 5. • Serão devolv:idos!!ao cçmbec!mento, 
dos estados os papeiS::·pendeJ;I.tes .• :reltltlvos. a: 
concessões. subsistentes, n·basea.das em.. jl()n;:; 
troctos anteriores á iConstituição;-,~eve!l_do: 
ser mantidos os direitos.~riun1iosdoareferid~ 
contractos. ..;·.;,:,.; • . :, :·.·· .•l ,.,,; 

Art. 6.• Revogam-se -:as;:disposiçõ.ea,,;em, 
contrario. . :" ·.: ,:;,· ; !• .. :. :•JL 

Camara dos Deputados,' • 1·9 ·'de " a:gostO'; 'd& 
1893. - Joli.o Lopes, pi'e~i~en~_d,:;' _:.:.:.·:A.~l·~ó1lio_' 
A;e1·cdo 1" secretario,..;.;..·:.4.~J ton.o:.Bor!fu · ·cte 
Atlraydc' lwliOJ·, 2• secreta'r1ó.· ,; ,i! o~·:·•l·n :~m .. ·; 

· . . · , ; : I • • • •. "• ·,a Lo~ 

...... ''' 'f' :1 j I j: • "'; • / J : ~ 

Ememuu do Senado à p;O'[X)Sição·da Çt1miu-.~· 
dos 1Jepuiv.dos rr. . G6 C, çle 1.8f!J·: :·o· '": 

i -~~:·: • I f!,.'' l .-.., !• ·~•o: 

:A.o art. I•: :-, .•. : . ~. ,.·, t!~·:·;Ci 

Em vez d~ quanto a.os·· jel.;r_~~ris dé·: ~a~ 
marinha. .•• ate o fim do artigo,. <bga-se::. • 

!'' • • ;·· · :., . ;. :··· ·'ti 
«Comprebendidos nella.s ~ ~~~-9S .ae, ~ 

tinha., os ribeirinhos e accrCSF\q\),S,.~ly_~ .f{S 
que forem necessarios já e': :~t~ :~W~ . .-~~~ 

O Congresso Nacional decreta: obras ou serviços federaes.» ., ... , ;., .: " ' .. on 
Art. 1.• E' mantido em sua plenitude o Ao art. 2• e seu paragrapho ~A~~o, :-;-.~HR: 

direito·conferido nos estados pelo art. 64 da primam·se. ::::r . i . . •· '<:·.: :·: 
Constituição, S1obre ~s terra.s_ de:oluta.s situa- Ao art. 3•: ,,. t; o: !:::.·i···<, ; 
das nos seus respecuvos terr1tor10s; c quanto . _, .. . , !"' ,.., • 
aos terrenos de marinha e ac!!rescidos de ma-l Depo1s da "Pa.l~va.- construc~~ it.'·o~~~ 
rinba' ficari. o domínio dlrecto d~~ perten• cente-se-e colon\as, 
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§ 1.0 Aos ministros, alem dos vencimentos, 
abona.r-se-ha. para representação uma quantia 

Emenda do Sei!adoao pr~ecto da Oama•·a dos fixada. na. tabella annexa. 
])eputadcs rt. 59 C de 1894 que dà nova § 2.• A aposentadoria. e a. diSPOnibilidade 

N.59D -1894 

organisaçao ao CQrPO diplomatico. sómente poder-j,o ser concedidas' ao:; agentes 
diplomaticos e consulares depois de lO annos 
de eft'ectivo exercício. A's commissões reunidas, de orçamento e 

de diplomacia e tratados, foi presente a 
emenda do Senano ao projecto da Co.mara 
n. 59 C, de 1894, suppriminllo do mesmo pro
jecto o art. s• que autorisava o governo a 
abrir o credito necessario para dar exe
cucii.o à. reforma do corpo diplomatico e con
sulôlr. 

Essa. disposição fóra consignada no projecto 
não sõ pa.ra prevenir a hypotbese de ser elle 
votado depois do orçamento e não marcar 
este a verb'L corr~spondente, como tambem 
por causa do consul.ado de Georgetown, cuja 
creação o governo pediu em mensagem es
pecial e cujo preenchimento parece não dever 
ser demorado; entreto.nto. tendo a Camara 
consigna.clo verba no orçamento para e::xe
cução da reforma e por outro lado estando 
já proximo. a terminação do e:x:ercicio de 
modo que a execução da reforma coincidirá. 
com a entrada em vigor d0 orçamento para 
1896, acceitam as commissões a referida 
emenda e entendem que deve ser ella appro
vada pela Camara. 

Sala d~ sessõe>, 2.'5 de outubro de 1895.
João Lopes. '!)residente da commi;sã.o de orça
mento.- Victorino A!Oilteil·o, presidente da 
commissão de diplomacia e tratados.- Be
nedicto Leite, relator. - A. Gt:4nalulra.
Pmtli»a de Sou;aJuaior.-;liayrúlh.-Au!f=fo 
Se"CCI'o.- Apparicio J.iarierrse. - Lui: cie An· 
d1·atle. 

Emenda {lo Senaclo ao p•·ojec!o da Camam dos 
lJeputados que d<! no1:c1 m·ga11isaç<i0 ao corpo 
díplomatico 

Ao art. 5° - Supprima·se. 

Os agentes postos em disponibilidade só 
poderão servir fól'a do paiz cem autorisação 
do gove1•no. 

§ 3. • Os ministros poderão ser chamados 
ao po.iz pelo governo a. serviço publico. sem 
prejuízo de seus logares nas lega~-ões. 

§ 4.• Os ministros serão coadjuvados por 
1•• e 2•• secretar i os com os vencimentos actua.es 
e por addidos sem vencimentos, que serão 
preferidos nas nomeações de 2•• secretarias. 

§ 5.• Os I•• secretarias encarregados de re
ger interinamente legações vagas perceberão, 
além dos seus vencimento~. a gratificação 
annllal de 8:000$000. 

§ 6.• Dependerá sempre de exame de babi
litação a. primeira nomeação de 2• secretario, 
continuando isentos desta prova os bacbareis 
em direito. 

§ 7.• Os secretarias poderão se1• chamados 
de tres em tres a.nnos. sem prejuízo de seus 
Jogares nas legações, a servir durante um 
período. que não excederá <!.e um anno, n:~. 
secretaria de Estado como auxiliares dos 
directores de secção, com os vencimentos 
integraes em moeda corrente do FZ• ficando 
equiparados aos demais empregar.os quanto á. 
Crequencia e disciplina.. 

§ 8.• As le.,"1\Çêies da Inglaterra. e França 
ter-ao um primeiro e dous segundos secre
tarias; as dos Esta i os Unidos da America. do 
Norte. RepubUca Argentino.., Uruguay, Equa
dor c Columbia. Portugal, Allemanha e Italiu. 
um }}rimeiro e um segundo; as demais d3. 
America. um primeiro e na Europa um 
segundo. 

§ 9." O go~·erno alugará. em cada. co.pitnl 
onde houver legaçlio caso. para. cha.ncellu.ria, 
despendendo com isso ate 2:000$ aonua.es. 

Art. 2. • E' creada uma lega.ção nas Repu
blicas do Equador e da. Columbia., tendo além 
do ministro um primeiro e um segundo 
secretario. 

o governo fixo.rá a sede da le.,nação na. 
capital de uma. dessas republicas, devendo 

P1·ojecto da Cama1·a elos lJeputados n . 59 c. permanecer na outra. o primeiro secretario, 
de .1894 que. além dos ''encimentos. terá uma grati

ficação de 2:000$ para. despeze.s de represen
taç.li.o. 

Senado Fer1eral. 24de outubro tle 1895.
Manoel liictorino P<JI'eira, prt'siuente.- Joao 
BaYbaJho Uchôa Oaccclcallte, 1• secretario.
Jookim à'O. Catu11da. 2• secreta.rio.- Gustaw 
Ricluml., 3• secretario.-Joaquim Jose Paes 
da Silca Sarmc11to, 4° secretario. 

O Congresso Nacional resolve: Pat•a.grapho unico. Fica. suppt·imida a Ie-
Jo..rt. 1.• FQrmnrão uma só classe os envia- gação no Mexico. 

oos extraordinarios e ministros plenipoten- Art. 3.• E' o governo autorisado a. crear 
cia!'ios com os vencimentos annuaes de consulados sem remuneração fixa. e;1bendo 
10:000$. sendo 6:000$ de ordenado e 4:000$ apenas aCls respectivos serventuarios a me
de gratificação. tade dos emohp!lento!) que perçel?ere!ll, 
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não 'Jl(ldendo exceder esta remuner:J.ção dei Hespa.nha Austria-Hun"ria 
4:000$000. Santa sé .. ... ......... ~ ... : 15 : 00~'000 

Aos vice:-eonsules, q~e não. tiverem venci- Equadpr, Columbia, Veoe-
mentos e>ttpulados, szr-a apnlica.da esta. dis- zuela Perú Bolívia Para.-
posi~o. ficando supprimid~-adistin<:<".d.o esta- guay: Rus'sia, Beigica e 
belecJd.a pelo at·t. 1• do decr?to n. 79'2, de li Suissa ......... ....... . .. .. 10:000$000 
de abril de 1892, entl'e os vice-consules, d<LS 
residencia.s dos consules e os demais. 

§ 1.• Os consula~os em Ba.1timc•re, Nova 
Orlé..'l.DS, Ro~rio, _Franl~fort. sobre o Meno, 
Bremen e V1go ser-.1.0 conve!'tldos em vice-con
sulados, abonando-se aos vice-consul~s umo. 
gratificação annual de 2:000S a 4:000SOOO. 

§ 2.• São creac1os consul<•dos em Ca.rdifl'. 
Stockolm, Georgetown. Vera-Cruz e Posad!ls, 
e vice-consulados e1n S. Thomé e Libres, com 
a remunenere.çào de 2:000$ a 4:000$ annuaes 
para cada um dos vice-consules. 

Art. 4.• E' approvado o decreto n. 1951, 
de 26 de janeiro de 1895, com as seguintes· 
modüicações: 

Camara dos Deputados, 5 de setembro de 
1895.-:hthul' Cesar Rios, !• vice-presidente. 
- Thoma:: lJelfino, l• sect·etario.- Augt•sto 
T at:ares de LyYa, 3", como 2• secretario. 

N. 102 B-1895 

Emenda rlo Senado ao projecto da Camara dos 
Deputados n . 102 A, do corrente anno que 
outtJrisa a aQP.)'tw·a do credito supplementaY 
de 104:036$()00, para occorrcr as despe::as 
com a pol-ida do Districto Federal. 

I. Nos casos de demissão a pediclo. o func
cionario U!rà. direito à repatria.ç;l.o com sua Presente á commissã.o de orçamento a 

ementla. do Senado ao projecto desta camara. 
estabelecimento n. 102 A, de 1895 ; e 

familia. 
ll. Pará. despe2As de 

tA!rão: 
a) no caso de pt'imeira nomea.çíLO, os arren

tes diplomaticos metade e' os agentes co~su
~a:res, inclusive os chancelleres. um terço dos 
vencimentos totaes de um anrio · 

b)' os segundos secretarios promovidos a. 
primeiros para outras legações, metade ~~os 
vencimentos de um anno do cargo que forem 
exercer; 

c) no caso de remoção por conveniencia. elo 
serviço ou de volta á e1fectividade, os a."entes 
d~plomaticos e consulares um terço dos

0 

ven
cuneoto~ totaesde um aono. 

Pa.ragra.pho unico. A imporbncia. abonada 
para <:lespezas de estabelecimento será pa"a. 
em ouro, comprebendenrlo-se para este e1feito 
no calculo dos vencimentos dos ministros a 
quantia dada para representação. 

Art. 5." Fica o governoautorisado a abrir 
o credito que for necessario para completa 
execução da presente lei. 

Art. 6.• Revogam-se as disposiç~ em con
trario. 

Tabella. das gratiJleações annuaes pagas aos 
ministros :plenipotenciari.os para despezas 
de representação 

Legaçües 

E6ta.dos Unidos da America fio 
Norte, Chile, R.epublica Ar
geutina. Uruguay, Ingla
terra, Fr:~nça, ltalia, Por
tugal e Allemanha .••. .•• •• 20:000$000 

tendo ouvido a respeito o Poder Executivo 
que se conforma com a r educção proposta. de 
28:000$. destinados. segundo a respectiva 
mensagem do Sr. Presidente d~. Republica., a 
melhol·amentos-instantemente reclamados
pelo commandante da brigaria. policial, com
tanto que se consignem identicas ve1·basno or
çamento do Ministerio da Justiça e Negocios 
IutA!riores. para. o futuro exe1-cicio ; facto que 
só o Seoa.do pó-le attender por lhe estar af
fecto o mesmo orça.mento ; 

E' de parecer que seja aceeita a 1-eferida 
emenda.. . 

Sala das commissões, 26 de outubro de 1895. 
Joao Lopes, presidente.- F. P. Jllayrink, l·e
!ator.-Pauta Guimaraes.-Law·o Muller.
Auousto SeceYo. 

E.ncnda tlo Senado M Jll'tJjecto ela Camara tios 
Deputados f!Utl autorisa a a!Je,·tura do crc• 

. dito supplcmmtar de 10.f:03üo/)OO, para oc
co>'rer as de.<pe:as com a Policia do Districto 

Federal. 

Ao art. 1°-Em vez de-104:036$-diga-se 
-76:036$000. 

Senado Federal. 10 de outubro de 1895.-
1\f anoel Víctorino P erei1·a,presidentA!.-Joakim 
de O. Catunda, 1" secretario interino.
Gu,sta1Jo Ri.chard,2• secretario interino.-Joa
quim José Paes da Silva Sarmento, 3" secl•e
tario interino.-Domingos Vicente Gonçalues 
de Sou::a, 4" secretario interino. 
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P rojecto da Camara dos Deputados a . 102 :1, dar loga.r a uma soluçio pl'Ovi~Ol'ia e ephe-
de 1895 met•a., recla.mad:~ p::la.s ucce5Si•iadcs de mo

mento. 
O Congresso Nacional resolve : Executadas as medidas de cai'a.Cter urgento 

e inadiavel que constituem o objecto da pre-
Art. 1." E' o Governo a.utorisa.<lo a abrir sente proposta, tet··s2-ha :~diado mas nã.o de

ao :Yiinisterio da Justiça o Negocio3Inr.erJores I bellado a cr·!se do tt·anspot·te da. Esct·.Wa de 
o credito supplementar de 104:036<!; pat•J. Ferro Central. 
occor rer as 11espezas do n. 13 do art'. 2• da Compartilha com o pensat• da commiss5.o de 
lei n. 266, f"le 24 de dezembro de 1894- obras publicas o governo, quando fundt1.men· 
Policia.do Districto Federal (Bt•igada Policial). 1

1 

t~ o preseate credito, !la necessidade lle ~~u-
Art. 2. o Revognm-se as disposições em d~r ao esw.do por dem~Usanomalo a. que :J.ttm· 

contrario. gm a.q~~Lla. VI:\-ferrea. . _ 
Identtfica-se com a commiSSéi.O de obras pu-

camara dos Deputados, 30 de julho de 1895. blicas a administração da estrada na declara.
- .4rthur Rios, 1• V:ice-presidente.-T/wnui; çã.o categorica e precisa de haver. subo~i
])el{ir~o, I• secretarJ0.-.4.ugusto Ta-ca,·cs de nado a. :;oluç;."io do problema· as contmgenctas 
Lyra, servindo do 2" secretario. dos recursos do Thesout'O. 

N. 203 A, DE 1895 

Autorisa o !JOve•·no a <lc.'J)etlder ate G impol·
tancia de 14.519:690$, 1·epartidamente em 
t1·u erercicio.•, com a acquisip;o IÚJ material 

. rodante e melhoram~mtos inclispensat:eis tiO 

SCY'tliço da E$trada de Ferro Central do 
Bra:;il, de acc01·áo com o especificado na 
tabella annua. e mais 800:000$ pera pa
gamento de ao locomotivas, segundo o C()ll

tracto fei to conl Quaylle Da"Oidson & Co>np.
com -coto em separado do Sr. Bueno ele An, 
drade 

Revigora-se a no;s.'l. opinião, a solidar ie
darle dia a dia. manifestada. pela engenharia. 
p:1.tria, pelas autori•lades as mais competen
tes e distinctas. 

Urge, pois, queparallela e simultaneamen
te sejam tomadas medidas de caracter geral 
que envolvam em seu coojuncto nã.o só a . 
parte theorica como a parte :uiministrativa 
que está a. reclamar a mais rigorosa. attenc;ão 
dos poder-es publicos. 

Nova organisação compati vel com o .desen
volvimento progressivamente crescente da 
industria de transporte, reducção de seu pes· 
soa.! a cuja superabundancia se deve grande 
parte dos males que assoberbam aque!la. via
f<lrrea, a diffusão do ensino profis:;ional e a. 

(Substitutit>o ao projecto n. 203 de 1895) selecçãe a mais escrupulosa na. admissão de 
empr~gados são medida.s indispensa.veis e 

A necessidade inadiavel e urgente de dEr 
bellar a. crise de transpo!'te occasionada pelas 
irrcgula.ridades do trafego dn. Estrada da Fer
ro central .. ií~ ba. merecido c\3. commi:ssão de 
obrn.s publica$ o mais accura.do estudo e a. 
nttcnção n. mais cttidat.losa. 

Logica.mente obrigada n. dar ao problema 
solu<:oio ~..;;npleta, integrnl e definiti\'a, viu-se 
a com missão de obras tmblic:J.S profundamente 
dividida. e em dous campos radicalmente op
postos. 

Derivailo o antagonismo das medidas pro
postaS pela maioria. e minoria. da. commis;ão 
de obras publicas do cara.cter generico que 
as re\•este, da. natureza technica que as ~o
volve, dos etreitos não só efficazes ·porem du· 
radouros que devem produzir, elle de."&ppa
rece tempor:\riamente para.emmutuoaCCúrdo 

C:~.mu:~. V. VI 

complementares das de ordem technica,quaes
quel' que sejam as preferidas e adt)pt·J.da.s 
pela Cama.ra t.los Srs. Deputados. 

De accordo com os fundamentos que justifi
cam o pedido 110 presente cre·lito, a commis
~ã.o d~ obras publicas ·sente-se bem opinando 
por sua concessão, descriminndos as verbas 
de conformidade com o substitutivo que sub
mette n. deliber<t<".ão da. Camara. e que passa. a 
justificar. 

A commissã.? de obras publicas reconhece a 
deticiencia do material rodante originada. 
pelos desastres successivos que se observam 
naquruln. via-f~rrea. a.ugmentada pela. dimi·. 
unta capaci"ade das otftcinas de repa.1-ações e 
sobretudo aggra vat!a pela exíguidade compro
vada notoria e incontestavel de muitos arma.
zens da lioba do centro. 

A deftciencia de mn.teria.l rodante se evi
pencia no seguinte quadro cOtnparotivo: 
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Mate-,-iccl rodu.nte por kilometro 1ta Esh·ada d6 Fen·o Cc11trat c 11as sete g1·andes re<tesda 
FTançct c percw·so médio 

Locomotivo.s Carros Locomotivas Carros e Kilometros 
))esignaçito das estradas por e wa.gons por wo.gons per· de 

kilometro kilo percurso curso via duplo. 

Norte ..•. :: ............ 0,46 15,70 34,367 45,391 
E'ste ................... 0,28 6,97 33.92.5 52,859 
Oeste ....•.....•........ 0,28 5,36 32,818 46,269. 45 
Paris-Orleans ........... 0,21 4,9~ 31,471 43,223 7 
Pa.ris-Lyon Medíterra-

neo ...•. -.•..... ·- • .. 0,28 10,89 35,472 48,112 293 
Meio-dia . ...........•.. 0 .26 8,17 2õ,:m 31,567 48 
Rede do Estado ......... o:2o 6,08 28,883 30,233 ~~C) o-
Media. .................. 0,28 8,30 

Central: 
B. larga .......... . .... 0,20 4,2 ...... 17,427 
B. estreita. ....... .. .. , .. 0,!3 1,9 ....... 14,148 
Média .. .... · ........ ... . o, 18 3,5 32,919 16,515 

. 
A insufficiencia que em absoluto se evi

dencia será. vantajosamente compen.sada c 
qai~.â. supprimica. quando consegujrmos tirar 
de todo o material rodante existente todo seu 
e1feito util. 

promissos já. assumidos !>elo Thesouro as 
verbas ns. 2, 4, 11 e 12 e po.rte da verba. n. i ,· 
o que justifica o augmento do credito conce
dido para. o -primeiro exercício. 

Acredita a. com missão de obras publicas que 
os modificações que propõe nenhum emba
raço crêo. ao Po,ler Executivo a.o mesmo 
tempo facilita. qualquer ulterior deliberação 
sobre o mesmo a.ssumpto. 

Ao erro do emprego, obrigatorio, forçado, 
urg1do pelas circurnstanciase constantemente 
praticado, de wagons como remedio á incapa.· 
cidade do3 a.rma1..ens, attribuimos a enorme 
rerlucçã.o do percurso que se observa. nos car· 
ros e wo.gons de nossa. primeira via-lerre:l.. 

Segundo o seu modo de pensar. a commis· 
são de obras publicas otrerece ao exame (h~ 
Camal'a dos Sr.;. Deputados o seguinte pt·o 
jecto substitutivo. 

Atropelo no serviço do tl'a.fego, confusão e 
desordem nas estações, fiscal.isação imper
feita, defeituosa e iMffiL-a.z, demot':l. nos tra.ns· 
portes. extravios de mercadorias e sua dete· O Congresso Nac:íona1resolve : 
t·ioração siio consequencio.s logicas c fa.taes. Art. 1. • E' o governo o.utorisado a r1es-

A commissão de obros publir.as entewlc, -peudet' até a importancia. de 14.5HJ:G90$ re
pois,dever reduzir a verb.'\ destinad:w. acqni· partiuam<:nte em tres exercicios com a acqui
sic:ão de material rodante refort;antlo a que siçiio do material rodante c melhor-amentos 
se destina a. reparações e crea.çã.o de uma indispens;~ v eis ao serviço da EstrMa de Ferro 
nova. officina pat·.~ construcção de ca.rros e <'entrai do Bmzil. de accol'tlo com o e,;pecili· 
wa.gons. consignando em verba. novos recur· cado na. tabdla. anne:J::~., e mais 800:000$ pa.n 
sos para alargamentos e construcções. "de ar· p1gamento de 60 locomotivas segundo o con
mar.ens e desvios na linha do centro e julga "tracto feito com Quayle Da.vidson & Comp. 
que assim procedendo faz obra. de patrio- Paragrapho unico. A somrna. a despender 
tismo. no pl'imeh-o exercício podet•ã. attingir o limite 

Não póde a commissão de obras publicas maximo de 8.000:000$000. 
dar seu assentimento a duplicação da via até • o ,. -~ d' - - • . 
a estação de Orient-e; as t>azões de seu pro- A;.t. 2. Revo"am .e as 1spos1çoesem con 
ceder já. foram longamente fundamentadas trano. 
quer em parecer elaborado pela. ma.ioria,quer Snla. das commis..~. 4 de outubro de 18(!5. 
no voto em separado. - Cupe,·:i110 de Siquei1·~. l'elato~·.- A1·t!uw 

São por sua natureza urgentíssimas, pois Tqi·res. - Jose Bevilaqua. -De accordocolll 
vão attender o. serviços improrogaveis que se o projecto, Urba;1o de Gouç/ia. - 1u11queir« 
Jlrenl\om ã. m~nutenção do trafego e a com- A!fl·es. 
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~.ito'do '&ediffNoUéitd.IJo"jjara a ac- verbas de despezas infecundas e a.d: .. r aquel .. 
"~iiçC'ro'if'o triãttriaPi-o~ie-e nrelh:oram!n· las que não forem indiscuti\relmente urgen· 
~fot :-,ürlfén tes · iiídi:;p,éií s'aveis: · tio• serçiço ria tes. 
· ~sll·dilà'aé· Ferri:i'Cé1itral·:ào 'BridÜ~ · O cumprimento desse diffi.cíl dever e a. ori-
- :_.,:~·, ,_, ·-.. , •. ·:·; :· .,,_. .... ;. J... !" :·:· : · "em das considerações ora apresentadas, de 
l'.:Para ~: (équisiÇãd~de 'nii;-•-. "· · · . modo succinto mas franco â appreciação dos 
· d terial'iiodá'ri!~::.~: :_'; ., :·;':_: ·:. ···f:~.:'000$000 Srs. dep~tados. . . 
~ ~~·!'- .r_P.pa.!'aça.o :·~e:·J25 :···. ''· 1

'' No J?rO.Jecto de le1 formulado. pel3;-_ 1llustre 
--. . :roachmas•!·: :.: .·:. :::·:. · · r.500:000$)00 comm1ssao de orçamento em sa.t1sr~a.o ao pe-
3. :Pá:ra..~.;í;~z-n:ierito:'d~s 'Cim'- · .:. :· dido de credito extraordina.rio para occorrer 
·.:.:.': ~inas;·cf.~li:d. de ':Uma.'· · · ,. a novas despezas com a Estrada. de Ferro 
:··.':· <itH.éi:na. pa'ia:.fá.oi·1~; 1 • •• Central do Brazil, a.pperecem tres verbas 
. -::·;.'.'!léca.iT«?S; ·su# _de,Peil' " · que não devem ~r a;pprovadas. pelos ~em • 
.. -... 'Ô(lnCia.•?. apparelhos e · · bros do corpo Jeg:~slativo, os mats proxtmos 
., ... à:!)Ce~orios . . :::;' .. :. :t:·.-; 2.000:000$000 representantes dos contribuintes, os directos 
:LAngm~nW: e: ~ méllio1'li.....: '' : ... responsa v eis pelo estado financeiro do pa.iz. 
~~;;·,;~e!l,tó$ da ~~tàÇãó,.~ri~ - . ·. 1 

Estas verbas s;,io: 
, .. . ,-,tral, . .-·.~lal'ga:níen~o · e · 
:---·,:;·~ó-~~ti'li~ .. :ae a:i·má~':-- .. 1", cinco mil contospa.raacquisiçãode mais 
.,;;,:~~s~e !l~~v;ióS_ ira. lW11!1-~·- . ·:· _ carros wagons, etc.; 
"'"--d~ . ~p.t.ro_;.; . : : ., .:.:; ... .' 1:617:850$000 2•, mil setecentos e vinte contos para assen-
'S:J~levadorês_;·. ·armazens; .,_ .. · tamen\o de linbas entre S:~.popemba. e Ori-
;.··· ·']lró'lone-ã.mento'dá''p6n: ' :. '' ente . 
··~.l __ .:ted.a,:~tà:çãó'.in'a.ritfrna ': ·'· 3•,'cento e cincoenta contos para constru· 
~.:;.'1aéçessqtios: :.:· ... ~·~.:·; :·; ••. I.414:840$0CI() cç-<io de terceira. linha entre a. esta.çiio de Bc-
6'·const:i•uél;iiies:.de;'deP,ó~itüS: .:·.·. . lem e a Bifurca{'ão, do ramal de Macacos . 
. ..... -.~. máCbi'ilâS' _en:í s: .' ·."'· Sem. ditflculdade demonstra-se que os gas-

..... Diogo·Y . .n&':.'linha' do·' .. : tos planejados niio são nem indispensa.veis 
.-.. ,-.,-, c~ntJ.-o • : ;:~ ;. : :::. :·:' .. · '· 450:000$0'JO nern urgentes. 
~7 Li~Çiio'das 'liil11 " ., ... ' ·' · Ana.lysemos porpa.l'tes. 
L~ . "e'2 ·'a'e·stà:Çab :aJ.fi~m'~ : Compat·a.ndo a. Estrada de Ferro Central 
.j;,.)l!~~i~~ - ·.4.FJ>l'O.Pl'k=.; com ferro-vias suas similares-quer pela. ex-
;· •:·~.Ç~- .,,_., ... 1 •• .••••• · ·~ • .-. 500:000$(!00 tenção da. vil\ permi:.nente, quer pela. impor- 1 • 

,~;~~e?ta!ll~nt9,: .~à.'.,~: .via.'.' tancia. do t1>afego-póde-se ;\tnrmar sem re-
., .... ate Belt!m ... . : .. ; •. :·. : l-200:000,SOOO ceio de contestação seria., que a grande 
'9;.tigaÇão".~da." est'.ição · de: estrada brazileira possue material rodant-3 · ·· · s:· Diogo ·a. ··projééta.da. muito superior a suas necessida.desde trans-
e ,.,. es~;iq,de .tl'iagem no porte e que esse·material regular e conveni-

· ~raia'dout'-o ... , - ' :" 150:000$1)00 entemente a.pproveit~o póde prestar serviço 
l.d .. 1Sé··• ,;un· ._. .... ... : ···~ :<;:: :~ .... em d"~lo do que a.ctu~ Itltente presta . .. . . ·"· .... o, ~lt\.:P.o.~-a..,~. ra- '"!:' ~ 
.... ,1. ;na;I"~~-)·:fa~cq~,·. ·· ... . 150:000$000 Mesmo não levando em conta. o factogera.l-
l_I,;t~·llp~. _S~J?er~tr!!Criu'llS mente conhecido e commentado tle ser syste-

meta:Jltcas de pontes' e matica a. immobiüsaçã.o de parte desse mate-
• : 11 . .. ;lJ>P)I:l'el!Jo~. djvet~aós... L 537:000$or1o ria.l como ddosito de mercadori~ e até como 

.,;, .. ',. ···.~-< .. \'':·: :': · 14.519:690$'JOO ~g.r~~~o~~ ex~~sâ!1 c~~r~~n~c~;~g~~~e~~~: 
~ .. · · · .. . .. · · tiva.mente às e::ti:tencias !lo trafego <i fornecida 
t~'-'f:lltima.S:pre814Ções de,·i- ele maneira clara e concludente em dous do-
... -~:_:•,laS-pelo· pagamento de to h ·t :::.; :''60tocom:otivas seaunêlo cumen s que acamara. con ece e respa1 a, 
- !'<; o:-~dntraeto--,féito" co:m O estudioso profissional e intelligente re· 
·:• ... ·,·~Qua.yle··-·•<Davt'dson .& 1 prt>.sentante do Estado da Bahia, engenheiro 

Ga!vão cle Queiroz. disse perante a Cama.ra 
·:·:.;:•· Cor::~.': i · ·,:::: ·.; · · · · · · · 800:000$C 00 que s.e 'lchava. autorisado pelo antigo e respei· . :. 
,.,., ..... ,1 . .- , . . tavel chefe do trafego da. Estrada de Ferro ! . 
. : . • .'-~.';:.: , ~~-B?ol SEPA.R..\DO Centt':l.l a declarar que naquella. Estt-a.da. •a 
. ,:Í ·::, ·:.-,," ' .. ' . I ,. trWi$aÇc1a media ela C(f.pacidade dos COITOS 

· ·;:i· 'd~ca.deq'c:ia :'das · ftnauça.!; da Republi ca era de 50 "/ .. ». 
~~!iiõ.~,~ t.Olt.os'ol!:que pa.rtilbarn uma p.'tt'cella j Esta affirmativa vin·l::. de tão 3lto e tiio pre· 
mestnl>1diminuta-; na responsa.bilidade do g' >-I e:isa é documento frisante da. verdade q11e se 
~~:J,'D(>,, 9 ,,evex:. de, organisan clo os orçamet •- <1\l<!l' demomtrar: que o material do. Estrada. 
~~.g~ .:'P'l!iã.ó'.'·resistir a. qual quer despendio, Centl'al <i supera.bnnda.ute e que, mesmo sem 
procnmr1rJp.vàS'1'on~ de rece iW., elimipa.t' t\S accelerar q. velocid&-de· dos trens e S!llll accres-
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centar desvios na. via. permanente.aqua.ntida..1e •

1 
e vagons, 500 contos par:~. construcção de casas_ 

de carros e wa.gons la PXisteote é basta.nte de operarios. 2 .482 contos para melhorar. as 
paro. tr'l\nsportar o •'u plo da qua.ntic!ade de · ·~taçõe:; e construir t'epo:;itos de ca.rros-:ve!ll 
ca.rg:~. qu e·boje transporta. influil· il)directa mas . t tficazmente para liber· 

Basta para ... ttingir esse dcsiclemtwn quecs ta.r o material rodante do serv•ço de arma
carros sejam a.pt•oveitaf!os em sua ca.nacitlatl<~ ~:enagem e de di>rmitorio de -pessoal e .tor
c1lec~iv3., como acontece em tot\1\S a:s •e<;t~·adas nai·O, -portanto, maiS DUm~rOSO para O e!fe. 
bem dirigidas, e não a penas de 50 "/ .. , co!no c-r.i>o trabalho de trânsporte. 
se dü. na. Cent;·al. Não ~eril. licito it1dagar: um:~. vez votada 

Si, porém. essa. J>l'OYa. não fosse sufficiente a. verba para o est,lbelecimento da plane
outra tã.o clara quito valiosa pór!e ser extra- j a.rla. officina de C(\rros e vagons será ainda 
llida de bem lançRdo parecer que sobre o cre- inrlispens;wel a. a.vultadissima encommenda -
tlito pcdi1lo representa. o pensar da maiorh• da Europa 1le carros e vagons1 estas duas 
da commisslto de ot,ras publicas. verbas of!icinas de cw"1·os e Cll'commendas de 

Ahi acha-se i:!clui·~a.. em um quadro com· can·os niio se repellem ~ co.ncedida uma· não 
1~\fl\tivo do «material rod>~.nte por kilometro será esbanjamento a concessão da outra? 
m\ Estrad11. de Fen·o Centr·al e nas ~e te b'l'an- E' necessa.rio tornar bem claro que nenhu
des l'edes de Fran\l e percurso médio». uma ma despeza que, directa. ou indirecta.mente 
ta.l.iella indicando o percurso que annnal-~ i nteressa.sse o material de tracção, soffreu 
mente faz cadro. carro nas citadas linhrts eu- critica. de nossa parte. A renovação ae offi· 
ropéas e o rea.lisado pelos carros da. Central cinas, o pa,tramento de eticommendas de loco· 
dur-ante o mesmo prazo. motivas. a construcção de depositos para 

Eil-a : estas, bem como o melhoramento das prin~ 
ci-oaes esta~. a mudança de trilhos na 

Entradas Carros e va.gons sei-:-a, ohri~am a gastos indispensa.veis para 
. percur:;o rer,ularisaçã.o do serviço qa. nossa obra pu-

Norte ............ , .............. · -!5.391 I blica ma2s im-portante e valiosa.. . 
Este ..... : ... . ..... ·.......... ... 52. ft'i\J Mas na.o a..--s1m a verba que acabet de exa-
Oeste: . . .... . ......... ... . . . . . . . 46.20\J mi.11ar e as que passo a discutir. 
PariH:>rle~ns................. . . 4:3.223 11. impngna.ç.ã.o da despeza. de· l. 720:000$ 
Paris-L~on-)fedit.er.-anro..... ... . 48.112 conta. linha. entre Belém e Or iente não obriga. 
Meio-dia.... . ... .. .............. 3 1.51\i a. largo ;rrra.zoado. 
Rede do E;t:J.do . . ... ·•......... .. 30 .2:13 Dúxando á margem os -pondemveis moti-
Central (ambas a~ bitolas}. . ...... lô.5i5 vos techni·~ que se levantam contra a 

· con:•trucçã.o desta linha, um facto em sua 
O mais ligeiro exame nesta tabella nü.o simplicidade característica impede que essa 

deixa. a meuot• duvida sobre a quantida.•le ver .ba ~t>ja. vota1la pela Cama.ra dos Srs. 
enorme de maierini que a estr·ada. bl'a.· DcJ>·utados. · 
zileira dispõe em rela~~o ú.s suas cong-eneres O illnst.re eo,!!enheiro que desempenha o 
européa.s. i\Iin istel'io da Vi.a.r,.ão, consultado p~la com-

A tabella patrociMc.la. p•,la. alta competen- missiio de obra.s public-,\s sobre a necessidade 
da da maioria da cornmis.•ão de obras pu· e urgencia. das ···vJ'll$ o. que esta. verba. sedes
blicas, esti~ mostt'a.ndo eloqu<:ntemente. tino., decl:wou (l\:.e não a julgava nem indis-

Emquanto cada wa~on eurt~pen corro 30 I p.~nsn.velnem \trgente. 
mil, 3! mil. 43 mil, 45 mil, 48 mil e até mais lgu;ü :lffirmativa. fez perante a mesma. 
de 52 mil kilometros por aonc, os wa-;0ns da c..--ot.•lmi;;são o illrtstre marechal que hoje di
-estrada. de ferro Centr-al do Braz:t ilii.G • .,u. ;•igr~ a n0$Sa pri.meir-a linha ferrea.. 
seguem percorrer 17 mil kilometros duram~ I ,l._ssirn, uma ciesr·eza. julgada dispensavel 
o mesmo esp3.c,:o de tempo- não ·~n~cagucm c il 10pportuna por tão zelosos e patrioticos 
f.tzer nem meta:ie do servi<:o! I f'UJ tccionarios pu bli cos e ta.mbem repellida. 
Dep~i~ de uma pt:ova t<io_ dernons~:~ti ~a p~l a totalidade_ da commi~o de obras pu

fllrnectda_ ~!' auto· 1-!ade tao re:>pettav_cl, bll c~·. parece nao estar nos casos de merecer 
sel'á. patriOticv tle$peud~l' n-) estado fiua.nce1ro o : 1poio '!os Srs. de{•Utat!os. . . . . . 
actual ll.\'Ulte.rla quantia.-cí!lco mil conto~ O as:seutamrooto da terceira. linlta entre 
t\e réis-par:~ ll!ll>IOCntar ainda mai:, es>e B( lém e a. Bifu rca.~.o do ramal de 1\.Iacacos 
ex<'-'!ssivo material :·Oi!ante1 ta tnbern nã.o e .;e1•viço revestido do caracter 

Qnc l'e$ponr1a a .:onsciencia. du~ Srs. repre· de urgenciu. ou de utilidade tão provada, 
~entnntes da. R.epublica. q1 •e nã.o possa. Sf!r, sinão condem.nado de vez, 

Dcma.is 11 vota.<,jio de outr.l.S verba..~ não im· ;.w- menos a.diado para tempos 1nais prospe
pugoadas neste pa.l'ecer- 1.000 conios pu.ra. r • rs. 
u.ugmento_ •las ar.tuacs ·omr.mas c creao;ão de O ramal de )iacacos, que nito chega. a. ~r 
uma ofllcJDa. ~_pecial pa.r-.1. fabrica de :a.rros cinco k.ilometr.os de extensão, ~~nspor~ 
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qu~i exclusi ~amente os productos de uma 1 p \re<:er que :kja :lUu!.J:;ado o seguio.le tJI'O
-~rJc:a de tec1dos QUI: se acha situada em seu ;je;:lo : 
ponto terminal. 1 • • 

A"restricta ã.rea. do territo::-i•> que cll~ :'l.tt·.:- 1 O CtJO~l'{'SSO ::'ii·~c:on:,l l·csolve: 
veSsa. não Pl'()(1U:r. tanto que um :lÔ tl'l:.:u ;>or ! Art. V t::' o :;,.·Jer~:; ;;.~:to:;:·isall•l a con
~~ana uão possa._ perfeit<~rr.ente ~r-'il-a. Ha, 1 Ced(·l' li~:enc;;l !:ür ~m ü:lnO, ..:um orJeo:ulo. 
cre10, um trem diario. . par~ tr:~.· ... w de ~u•• ~:\Uol.o: U/J•l<lt> lhe convier 

Ora, os interes.ses de uma linha de :.:lo l ao !Li.:«l :l.~ uoc:..~ ..:c S;;.!l~ü,, D!::-ico d<1 :::ou~ a 
pouca. importancia serão sutficientes -par:: jus-~ Mttr:;_a. 
tificar a de:;peza_extraordinaria de 150 contos A~·t. 2." lteYog-am·s~ :1s tHsp•;si~:ü~s um con. 
com a construcça.o da terceira.linha..entl'e o 1 trB.L'lO. 
se~ entronca.~ento e a. estação de Belem ~ I .sala c\as.cnmmissües, 26 de outUbro de 1895. 

- Gonçalo de Ll.!fOS, pr·esic.lente.-Landu!pl1o 
1 de .~fagaliU'ie$, rEÚator .-G<~staoo Vents. 

São " stas as considerações que a.present~ ao l N. ~1895 
~la.recido exame dos senhores depu talos o 
·para os quaes ouso esperar apoio e approva- · Ele.;c: u :Oú$ mensaes a pensao que ~ccbe 
ção em vista do patriotismo e do esoir1to de D . Cylie?e c;e M!:r.dcnça Sou:a Monteiro 
economia que os anima. • ,;i" w tlo te a.:;~ te lwnorario do eT.e1·cio B eleo: 

. Si minhas esperanças não fo1-em illudidas, doro A'11elino de Sou;;a .Monteiro 
os senhores deputadO$ te1·âo p~tado ao paiz 
o serviço de dianinuir o deficit Ol'ça.menta.rio 
da 1mportancia de seis mil oitOcentos e seknta. 
contos, approvando as emenda.S set.'Uint<:s 

· ao projecto n. 203, ele l895. · 
Na demonstração d'o credito soliciW.o 

·elimine-se m1 rubrica - tl-.1fego e locomoção 
- a qu·antia de 5.000:000$ para. aquisição dõ 
515 c·•rros e wa.gons etc. ; elimine-se tambem 

·.na rubrica.- estações e nepooitos- as qllau
tias de 1.720:000$ e 150:000$ destina.d<lS :~o 
assentamento de 2• linha. entr~ Sapopem!Ja. e 
Belém e entre Belém e Oriente, c ao assenta

. mento de 3> linha entre Bdêm e a. ·Bifurca-
ção, do ramal de Macacos. 

D. Cybele de Mendonça Souza. Monteiro 
vi uva do volunta: io da Patria, tenente llono: 
rario uoe:xe1•cicio Heleodoro Avelino de Souza 
Monteiro, requer ao Congresso Nacional ele
vação de sun, pensão a cem mil réis m-~n$les. 

A commis•ão de pensões e contas examinou 
cuidndosameme os documentos oft'erecirlos 
pela. peticionaria e por elles vcl'ificou que o 
seu fallecido e~po~o partiu para. a. c:impanba 
do Parn:;uay em 1~5 e alli pe!'maneetu a~é 
outubro de lt>7i.; c; ue as:;i:;tiu os com bates 
do f1!!'te de lta.picut·ú, ssndo então promovido 
a alferes em com:nisiilo ; que tomou parte 
dos cambates de 'E'tero B ellaco e de Tu!fUI:J, 
que c,teve preseute no combate de Curu;ú, 

Camara. do5 Deputados, 19 de oatubro de etc. ; que pelos actos ds bravurn. p1• .. tica.do$ 
1895.-Bueno ele Andrade. nestes e em ou~ros co1nt.ates teve elle as 

N. 241 - 1805 

Auto1-isa o G011e?'fW a conceder licença 7101' um 
anno, com ordenado, po1·a lratar de $tta 
$aUde onde lhe con't1icr, ao fi$cal das doca$ 
de Santos. Utrico de Sou.a Mw·sa 

hom·as de coronel e Cui condecorado com a 
medalha. de campan!1a do P<wa.guay e a de 
mel'ito mil i ta r. 

Ainda. :coai~. a su ?Plicante não tem nem 
meio soldo, uern montepio. 

Atteotleudu a. todas estas citcumstancias 
julga.~~ commissiio que é um acto de ju~tiç:~. ~ 
de eqUtdade o qua pede a ~upplica.nte, e por 
is:;o o1ro!rece a consideração da C.tm!l.ra dos 

Foi presente ã cemmissã.o de petiç.ões e Deputados o siguint.e projeeto : 
poderes o requerimento do engenheiro civil O Congresso !\acioual re:solve: 

· Ulrico de Souza Mur,a, fisc-.a1 das Docas <~e I :l. • • p· 1 d -1 .. 
&'\ntús. no qual pede ao Con"'l'~<o ~.·don:.;.l · rt. 1• :!ca e.evn. a ·~ CE:!lt !D! re:s men-

, uma. Üeença de um anuo, co1~1 ordenado. na ;sac.-s a ~~nsao que pe;'Cl!ba ~- Cybela de ~lcn
íórma da Id, para tratar de sua sa.ucle onde ldo:)c:\ ~uz.a Mon~tro. vmva do t~nente 

. lhe oonv-ier. llouorai'IO do_e::tel'CltO, Heleodoro Aolehuo de 
Tendo o peticionaria provado, com attos- Souz_a Monteiro. . ,. _ 

tados medioos que apresentou, ter s· ffr-ido .:\~ t. 2." Revogam-se :J.S thspo~Jcves em con· 
febre rcmitte11te typlcoi.d.: de que resultou u \ 0 ·"

110· 
estado morbido em que se acl1a de ,,cu,·;~<lh~,.;,. 1 ~;itl:-. •hts C•Hnmi:;$0C.S, ~5 -!.:l outt:.bru J1; lSOS. 
cereb)·o-espitlltal e ex~g-iuuu ,, :;eu e . .;L.:Miu pili- • · -Joi"u"c" Ul!i.•l<:.·,:.,,,ip!·~;irlm:t<:.- C:.:;·[(.:; .\'u-

. sioo e intellectual o mais C~.mpler.o repou::.ú ~~~$, ri:laua·.-.llúrü.t,,o Ua .. tu$.-Li?ll« Ba
por espaço de um anno, a. commissãD é de cury.-ller•menegildc de Moraes. 



6M :A1mAES .. DÃ :c*:MÃÍÍÀ ' . . . . ' ' . . . . ... ~-::-::~ 
N. 243-1~ .n\ster,i.odii-.~~~ria, V!acão.e.Obi;!.S .Publicas 

para. o exerc1cio 'de 1896 ,. •.... ' .. · · 1 • ··' ·I.· 
..Aulorisa o Porkr E:&ecwi-oo a coaccder a Qm. 2• discüSSãó dó'j>rojé6Ío Íl. ·fsz;· lle 1S95 

dido Gu.eáe:. Chagas, conferente da Al(ániJ.eça t~~na.ndo ~~!!SiV:O .~.Pr&-.~~ da'briga'da.':Po: 
da Bahia, um a.nno de licença, com ·Cf?·espe .. li~!ll da .cap!~.f:ed:e.!,éll .~ do ~I'P.O '. dé ~r;n· 
cti,;o o1·denado. para t1·ataí· de sua sa!lde. be1;1'9S, q~e s~ l!lU.ti.hsa~~ :·4u~nte'9 ténlpo 
onde the co1t-oier · · de praça, o dll'ruto, de ·que· gozà.ni' 8S' praÇas 

.do e;erçito:e armada; 'é!,e serem r'eéolhid<>S' ao 
Ca.ndido Guedes Chagas. conferente dil. Al- Asyl~ dos _Ip.va!.iags. : W.~~iscu~o)' ;·. · ;·:: .' 

fandega. da Ba.hia., achando-se gra:ve!nente-.' :Di~~u:s:sa.\> UJlll:3-Ao. P.t;~J.ec~~ ~·. ~?, de:,t8~5. 
enfermo, conforme a.Uega na. petição·jtinú. e .. a-q~orJ.~~.d~ 9. P.o~.er E:t~cu~tY.o. ~:.,9.d.D~~~~t a. 
prova. com o . a.ttest.ado junto d.o .. Dr :- . José Jo;~oqu1p,1 : A~g-~~o .. Fre~re,, ~~- ~-~~~P,t.ui;!I-M:9 .. d!!
FrancJsco da S1lva. L1ma, requer ao ·congres-so A1fandega do R~o de Janen•ó, um a.O:no de h
um anoo de licença.. com os respeetivos·.ven- cença., sem venc1me~~· para tratar de sua 
cimentos para tratar-se onde lhe convier. sa.ude _onde ~he conv1e~ ; 

A Commissão de Petição e Poderes é de pa- .. ~~ _dls~.':l.~~, .. tl<! .. P~:<>Je,c:to .. n .. 1?.3, .. de 1?95, 
reeer que seja o peticionario attendido e para C9_ns~dera_J?.<io. eiDPJ:l!p<>a4<?S pughc6s; ·~s .'.'cx,i.ot:e-
esse fim oft'erece o_ seguinte··pr«1~~- ~~ ;lei: {il~~ _.da?.~~~-~~.~-~;a.as.a.~:nf~~ ~~-~}.eJ.>~-

0 Congresso Nac!Onalreso~v:e.~ . · .·. . .. r.- 'disCuSsãO' db'ptojé~.tó ,;i;··J56 ':A', ae' l895 
Artigo u nico. E' o Po?e'r Executivo .auto· ~:q..to.~n~o .... o.. ~<?dej.·:.~e,cíit.ivo,'&' áõffi;úni 

risado a conceder a candido Guedes Chag:l.s, creditó oe 6:333:3.10 para wgametrti:rdo'~s-
conferente da Alfandega. ' 'da. 'Bania; iim-a.nno .'soal'e ·expediim'fé.·d.a. "óei~a.Cia. .'de'Tei.TáS'e 
de licença. com o respééitn:o ó_rd_en:ido;:para .~l?nJs~~o· .. ~!>; ·~stàào ·~~ w~~ .. q~riqs~· .~o 
trata. de sua saude onde·llie'conviel' -.. revo- anno .d~ 1893· . .... , ·· : ·•·· .................. ,.,. 
gadas as disposições em"ci>ritr'li.rio.·· ::: '· .... :.' .. '1 ,;· disi::u~·sãti' 'áo .. ptój~c.OO:'li..: 2I5'iA:, de':l895, 

· sala das commissões·,.~'il.ê'_q:t}~\íb~o·~~·ls95. C9t.l.f~~·!ndo.~ ~r~!tq:~:~~~-n~d9*~~·~os~~)iric
-Gon:.~ de LaQos px:esidenta.: ·~· Gus·tavo . c~\)na.l'J9S 4a .I~.sp~ct!:>.r1~- .G~~a,1 de ~-q~~-.·Aos 
, . · • ... : · .. -. · ........ . PÇ>rto~ da. GapJtal F.ederál e: aos' das'·in~cto-

l e1 as, relator .-Land1oi/.P.ltq .~~ .. Magat(.~ã~. . . :~as}.~· ~j~~ :~~{p'oi·t9s)1ôs. es'ta;ii'cis:c· .. · -~-
- · · "· ·~· ·· ·.· : .... ' · .. ~. p.~,sc~s~. :u..r.tl~ do~!ecer)l:_§{)'~·.: de.',T895, 

O S r · Presld~n~~ · .. A.cb~ào:;~e OP.tnando no senttdo . dé .não 5er .a"Pprov4do" 
arlea~tada a hora., ~e~lgn~>:pa.ra . ama.n'Q~.a. 'i?r9J~to 4.~89 A~· 3.,Iiiló~ .q,ü·e·su~t.i~e·~l~ 
se.,<rUmte ordem do dia. . ... · ·. - · · ·· ·. . . · que .a e.lle .acom~'ij.~ .. fi. .~bóllã: :·r;'•annêxf{á 

Votação po projecto n::l89,- 'de l~5; ·orga- Qonsl!v.daçao'.dci.~ ui.$ ààs '.K.lfaildê9f!.s' e·~.Uesas 
nisando o estaao-ma.ior do'exercito· .. a.·lnten- de Re1idas Fiileiàes·· .. · ·:·-< · · •. ·. · ··' : .. 
denci:~. Geral da Guerra e da ·óuttás-'providen· . 3' .~i~cussão do· projé'cto ··ri : ·'35,·· di!' ·J895, 
c ias (2• discussão) ; ... ··· ·· · •. · ·: · · · · · · · · autorisa.ndo ·o Governo·& ·rever·ó ·r~u~a.mento 

Continuação dn discussão-unica !lo pareeer e programma de··e;;túdos· do Gyafna-sio··N&
n. 174 i\1, do 18~5, sobre as::~m~nd~s···do · Ol'· ciona~ (redacçã.o para. 3• discussão do projecto 
~.amento da rece1 t::~.; .' · · .... · · .. · .... n. 20o A, de 1$~:!) · . .. , 

Continuação d:J. s~ disrussã.O:-do· ,P·ro~ecto 1" ~iscussii.o do prójeeto'·n. 199, de 1895, 
n. 133 B', de 1893, com parecersob.~· . .. J3;~ B3

, ~.u.tor1sando o governo a fazer renrter à. 
classificando ~m q~atro classes·as:repar_t~·ções ·.act_i;ya. •. rilaodândo a.d·~il·.:~. úma ·. 'das ·comp'a.
fedel'aes e umform1sando o~ ·venc1mentos-dos l!.bl~s. ,como .tenente: m·aJ.S mod.erno.-até que 
respect~vos f!!Jlcciooari<!5; "':·_: .. ·~' · ·. ' :·.:: ba:ja · :oaga, o .tené_n.te ?-"éfo~!ldo ·do c'orP,O de 

Contmuaça.o da 3• d1scussao do ~rojecto bombell'O$ Jose Jubo, com ·o vourem· separado 
n . .,.96! de 11!95. regu!a.ndo ~~o~·:· e~V.o_; e_par~cer ~a<J?m~issão de constitui~.ã.o, 1e-

- dtscussa.o do proJecto D'.~. de 1895. d1- gLSlaça.o.eJ.ustiça;.,..:::.:·.·, -· ·.: ...... , .... 
vidindo o territorio da. Republiea,emoitQ.cir- ... Discu..<&o.,.unica. . d9. ,P.rojectõ·. n: · 1:i2,'. de 
cumscripções,e~c:Ma u~a ~a_s~uae;s cr~ um 1894, .~ncedendo ~-:P~~~o,~~ -~ .. n:íe~es, 
banco para aUX1bar as md~s~·~as ... :a.g'r!çqJa, mpa.rtldamen.te, a. U.rsuhna. ,Ca.!ldida. do CóU.to 
pastoril e connexas, conforme o·n ·g}mep. ·qúe e outra, .. ·mã.e .e. )I!JQã 49}a.il~!lii .. cirur"'íão 

_adopta; ·.> ..... . ,.: · ·:; .na.val.Dr. JoãoPintodQ.Co~to ;, ·" .. : · .::,. .. : 
aa tliscussão do projecto n'.::J~l ' x; ,de'J~~3. Discussão unica. do projé'CI:o· IL279;{te l893, 

substitutivo do de n. 227, de.'l892,':qu:o'ré0r,- mandando .que-.. con.tinuem .a.$êi ;p~os"a 
;;a.n isa. ::1. corporação dos corretóres. de'ftin!}Ç>S .D :.':lvla. thllde. d.e:AcciQly; J.;~ns; , d~lP. . .1' ;d~.ju
publicos e pr~videncia. sobre as o~ra'Çfies dos lho:d~ l892;: o .. montepi~·.'· e :zn~íci·:~rqo 4~:~t: 
co~ret?res l~llzadas nas bolsas _?fficmes ~ _ fall~c1do .f:Uh?· .o·, .alfer.e~. :~EI~ti~p, Ç~l.«?.sAe 

., .• d1scussao do p~recer 11. ltS B, de IS9o, Acctoly. Lms,... . ;.:, ., ... :--... · ... ........ , .. .. . 
redaeção paraS• discuss.ão do projecto n. 17~, ... ·D~scllssàO .. ~oic.a.;do . .i>rojc~.tQA,}~!"çJ.~d~~. 
do corrente a.nno, que tixa a despeza.- do··Ml.,. .concedendo.a.l). Ma.J<ia,;t}.ql,lia.;.~e ... ~~-K~-
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reira, viuva do coronel Joaquim Mauricio 
Ferreira, a pensão de 200$ mensaes ; 

Discussão unica. do projecto n. 197,de 1894, 
relevando a. prescripçã.o em que incorreu 
D. Maria Josephina Feital Lima para perce
ber o meio-soldo a. que tem direito ; 

Discussão unica. do projecto n .122, de 1893, 
concedendo a. D. Olympia Carolina da. Silva 
Barata, viuva do desembargador Joaquim 
Antonio da Silva Barata, uma pensão mensal 
de 100$000; 

Discussão unica. do parecer n. 85 A, de 
de 1895, autorisando o governo a permittir t\ 
Companhia G1·eat Southern a construcç:ão de 
uma ponto sobre o rio Quarahim, no estado 
do Rio Grande çlo Sul, a qual foi approvada. 
pelo Senado por dous terços de votos, · na. 
fórma do art. 39 da Constituição - (Emenda 
do Senado); 

2• diseu..<:.São do projecto n . 202, de 1894, 
determinando que os officiaes do exercito re· 
formados ou que se reformarem de acco;:odo 
com as disposições do decreto n. 193 .\., de 
30 de janeiJ:o de 1890, s1 estiverem graduados 
no posto illlillef.iato, sejam considerados, para 
to~os os effeitos. como si estive::sem e!recti
vamente providos na classe de que tiverem 
a. graduaç-ão ; 

Discussão unica do projecto n. 169, de 
1895. concedendo a D. Luiza Etcheba.rne, 
viuva do capitão de ft•agata Fernando Stche
bat•ne, a. pensão a.nnual de 1 :200$000; 

1• disct~ssão do projecto n. 117. de 1895. 
mandando collocar o 1• tenente de artilharia 
José da Veiga Cabral c outros nos loga.res 
que lhes competirem na. escala. de promoções, 
reparando-se, assim os prejuizos que ~otfre
ram na. promoção de l7 de março de 1890 ; 

1• discus~ã.o do projecto n. 166 .\,de 1895, 
permittindo aos medicose pbarmaceutict·s ad
juntos do serviço sa.nitario do exercito a 
contribuir para. o montepio de que trata o 
decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890; 

!• discussão do projecto n. :W2, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a. conceder 
naa condições que intlica. a André Gaudieley, 
ou a. quem mais vantagens oirtorecer, privile
gio por 60 ano os, para construcç.ão, uso e 
goso de uma estrada de ferro de bitola. de 
um metro entre a capital do Matto Grosso e 
o porto de a veiro, ou outro ponto que melhor 
os Estados determinarem, na margem do rio 
Tapa.joz, no Pará ; 

2• discussão do projecto o. 139, de 1895, 
transferindo ao domínio do estado do Ama
zonas, nas condições que estabelece, as fazen
das n3.cionaes denominadas do Rio Branco, 
situadas nos campos dE'ste nome naquelle es
tado. 

Discussão unic:l. do projecto n.224, de IS!J5. 
concedendo ao soldado reformado do .exercito 

Fra.nklim Ferreir3o de Moura uma. peneão de 
30$ mensaes ; 

2• d iscussão do projecto n. 222, de 1895, 
a. .. torha.ndo o POder Executivo a abrir um 
credio até 1.200:000$, supplementar à ru
brica. - Exercícios findO$ - para pagamento 
da quantia que for devida. ã. Companhia. 
União Sorocabana e Itauana ; 

3• discussão do projecto n. 193. de 1895, 
a.utor>isa.nllo o Poder Executivo a reformar os 
estatutos da. Escola. Polytecbnica. do Rio de 
Janeiros de a.ccordo com opt•ojectu formulado 
pela respectiva congregação de 11 de maio 
deste anno, com as restricçõe.s que·indica.; e 
a nomear etrectivos, independente de con
curso, nos termos do art. 318 do decreto 
n. 1.159. de 3 de dezembro de 1892, os lentes 
substituto:; que na. rcterida. escola. exercem 
interinamente o magisterio a mais de 10 a.n
nos, sem interrupção alg uma ; 

1~ discuSS<i.o do ~rojecto n. 225, de 1895, 
dando nova orga.nisaçã.o â. guarda nacional; 
Discu~são unica do projecto n. 190,<le 1895, 

concedendo :~pensão annua.l de 1:200$ a D. 
Manoela Alice Nunes dos Santos, viuva do 
I• tenente de artHharia Joaquim Severo dos 
Santos; 

Discussão unica do projccto n. 192, de 1895, 
concedendo a n. Joaquina. Angelica Bragança 
Dias dos Santos, viuva do major Francisco 
Antonio dos Santos, a pensão monsal de 
100$000; 

Discussão unica<lo projecto n. 196, de 1895, 
a.utoriEando o Gove.·no a conceder a DD. Hor
tencia. Adela.ide Guillole1 e Josephina Con
stanç.a Guillobel, filhas do fallec1do co1·onel 
reformado do corpo de engenheiros Joaquim 
Candido Guillolel. a. pensão de 1 :200$ a.n
nuaes. repartidamente. 

2• dis.:ussão do projecto n. 219 A, de 1894, 
concedende ao en:;enueiro Jqlião de Oliveira 
Lacaille privilegio por 60 annos. para. a con
strucc;ão,uso e gozo de uma estrada de ferro, 
que partindo da cidade de Catalão e "P<Lssando. 
pelas de Goya.~. Cuya.bã, Poconê, S. Luiz de 
Cacorus e logar nave,.-a.vel do rio Guapore, 
termine no estado de M~ttto Grosso, em ponto 
limitropbe com a Republica da. Bolívia, e 
outros !a.VOl'es relativos a es:;a. concessão; com 
parecer da commissão especial de viação geral 
da R. e publica. ; . ·· 

1• discussão do projecto n. 94 A, de 1895, 
autorisando o governo a mandar construil· 
sobre o rio S. Francisco uma ponte ligando 
Joa.zeiro, na. Bahia, a Petronilla., em Pernam
buco; 

1• discussão do projecto n. 229, de 1895, 
a.utorisando o Podel' b:xecutivo a conceder a 
Jose Domingos :Mendes ou a quem melhores 
vantagens offerecet·, permissão pa.rn. estabe
lecel' umn. linha de navegação entre os rios 
Pardo e Jequitinbona, no estado da Bahia, 
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construir um cá.es na. Cidade de Cannaviei~ l1·a~amente uma. emend,a apresentada. por 
e um canal ou uma. pequena. ferro-via. h- mune approvada pela C11.mara. a qual tando 
gando os dous referidos rios, segundo as con- sido ímp!'i!&Sa en·ada no .D:ario 0/fiC:.al, vejo 
diçõe:; que estal:elece; que se reproduz com o mesmo erro no exem-

!• rliscussão do pojecto o. 17 A, de 1895, plar disn-ibui•lo para nóssos trabalhos. Para 
propondo var i3.s modificações no projecto que ma.is tarde não haja duvidas a respeito. 
n. 17, deste anno, que o1·ga.nisa. a. força al'- "'enho desde já apontar o engano adm de ser 
mada no Braz!L cordgldo. . 

<{ Na rubrica - Telegraphos - consigo·e-se 
Levanta-se a sessão â.s 4 horas e 45 mi- 15:000$ pllra. <\ conclusão da linha. telegra-

nutos. phica. de Cuyabá a Corumbá diz o imp1·esso~. 
quando a. emenda approvarla. pela Camara. 
consigna 150:000$ e não 15:000$, conforme se 
p~de ler nas p)lblicações da Camara, e como 

13!• SE$S10 EM 29 DE OUTUBRO DE 1894 

Presidencia dos S•·s .• 4rtllur Rios, (f• vice
p >·esid.ente) Rosa e -~itw (pnsident~} Tho
ma:; Delfino (:1" secreca,·io) e Rosa e Sil'Da 
(presidente). • 

Ao meio.?.ia procede-se á chamada, a qual 
respondem os St'S. Rosa e Silva, Arthur Rios, 
Thomaz Delfioo. Tava~es de Lyra, Alenca1· 
Guimar-;;..;s, sa Peixoto, Gabriel Salga•1o, 
Matta Bacella.r, Tlleotonlo de Brito, Viveiros, 
Eduat•rlo de Berrêdo, .4.nizio de Abreu, Go:J.
ça.lo de Lagos, lldefon~o Lima. João Lopes, 
Augusto Severo. Trindade, José Mariano, 
Tolentino de CarvaJho, Coelho Cintra, Corne
lio da Fonseca, Louren~:o de Sá., Medeiros e 
Albuquerque, Gon(:alves Maia, Araujo Góes. 
R.ocba. Cavalcanti. Menezes Pmdo,Geminiano 
Arazil, Gouveia. Lima.Zama., Santos Pereira., 
Augusto de F'reit.as, Manoel Caetano, Vcrgne 
de Abreu, José Ignacio, Flavio ele Araujo, 
Antonio de Siqueira, Jose Carlos. Se1·zcdello 
Corrêa, Americo de Mattos, Nilo Peçanba, 
Erne:;to Bl"J.Zilio, Almeida. Gomes, Landulpho 
de Magalhães, Lima Duarte. Joio Luiz, Car
vs.lho ~lourio, Chagas Lobato, Gonç:alves 
R.o.mos. Luiz Detsi.Ferraz Junior. Fortes Jun
qaeira., Francisco Veiga, Octa.via.no de Bl"ito, 
Ribeiro tle Almeida. Va!ladares, Cupertino 
de Siqueira. t>into da Fonseca. Oleg-ario M<~
ciel, Pa.ra.izo Cava.lca.nti, Adolpho Gortlo, 
Bueno de Andrada, Padua. Sa.lles, Furwlo, 
Urbano deGouveia,Xa.vier do Valle, Mariano 
Ramos, Paulo Ramos, Francisco Tolentino, 
Emilio Blum, Fon~ec:t. ·Guimarães, Marça.l 
Escobar, Apparicio Marieose, aoreliano B:tr
bosa,Vesp.'l.Siano de: Albuquerque, F'r"J.::cisco 
Alencastro e Ca.ssiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e po$t3. em discussão a acta. 

O S r. 1\larinno R.~LUQS (sob•·e ~ 
acta)-Sr . pre.sidente, venho fazer uma. recla
mação a. respeito do projecto n. 178 B, que 
u. :J.Chl\ na ordem do dia. e do qual consta er-

póde testemunhar o proprio relator da com
missão. 

Faço esta reclamação porque no anno findo, 
quando $e votou aqui augmento de venci
l.Centos para t'uncciona.rios civis de diversos 
Arscnaes da Republica., apeta.r de estarem 
claramente constgnadas as pala.vras-Arse
naes da Republica-simplesmente pelo facto 
~~e não constar da. tabella o nome do Estado 
tle Matto Gr~o. a delegacia tlsca.l do meu 
E;tado impugnou o pa:;amento de todos esses 
serveo.tuarin:;. e, natUt'illmente ba-oeada. em 
um fundamento devido á. omissão que aqui 
se deu a respeito. 

Por essa razão faço esta. reclamação que, 
estou certo, será recebida pela Mesa. como de 
in te ira justiça.. 

O SR.. PaESIDEETE - A commissão ouviu 
a. raclamação de V. Ex. e em occasião op
pol·tuna ha. de tomal-a na devida. conside
ração. 

Em s~uida é approvada. a act3.. 

ORDE~I DO DIA 

Nilo havendo numero pa.ro se votar as ma
terias indicadas n& ordem dia, passa-se á 
mataria. em discussão. 

E' nnnuncia.da. a. continuação da discussão 
u oica. elo parecer n. 174 A, de 1895, sobre as 
emend"s ofierecidas em 2• discussão do Orça
mento da Receita. 

O Sr. F:~.•ancisco V e i g a pede 
venia. á Commissã.o de Orçamento para não 
:;e rlar por con\"encido quanto â constitucio
naUJade do n. 8 do a.rt. 1• do projecto da. 
receita, sentindo nnt.e3 avi:torada. no seu es
pírito a convic.;ão da fragilidade dos argu
mentos com que o illustre relator combateu 
a sua. opinião. 

Os ar:;umenv,s de> parecer em discussão 
são até contradictorios, co:uo pa.."Sa a de
monstrar. 

Direitos sobre a exportação do Districto Fe
deral de productos não sojeitos á. impos~ção 
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dos Estados nada. tem de inconstitucionaes, ! ainda. essa.;; companhias estrnngeiri.s exploro
diz o Pí!:l'ecer, ~rque esses generos, não pa- i cloras das jazidas auríferas de sua terra. por
gam.lo 1m postos aos Estados. si a.o s3.hirem 

1 
quanto. si retiram lucros algu:nas,despendem 

desta. Capital não foreru tributados pela . tambem avultadas sommas. 
União, ficai-;io i:;entos de qualquer contribui· 1\ Pa..;s.'l. o orador a. discutir o imposto sobre o 
çã.o o que é absurtl(l . gado importado. 

Em primeiro Jogar. não é absnt'rlo expor-· A carne veJ·de ê ~m du~ida. alg11m:1. um 
tar-se productos nacionaes livre de qualque1· 1 genero de primeira OfCCS$idade. mas nã.o é o 
direito, merecendo antes essa denomio~ão o unico e os outros sã.o todos tl'ibutados. 
facto contl'ario de onerar-~e e embaraçar-se I Extranh:l que a. commissiio. concordando 
a exportação com impostos mais ou menos com o nugmento de 150 •; .• sobre o xarque
pesados. que~ principalmente a carne do lXJbre- ve· 

O imposto da exportação tem tido entre I nba., por amor deste. oppôr·se tenazmente ao 
nós um caracter provisorio, sendo o ideal im~Y.>sto sobre o ga..o em pé. 
a sua. abolição completa: no tempo da. mo- 1 A questão e mais na.cional do que do Estado 
narchia , elle esta'l"a sendo pouco a. pouco · de Minns, Goyaz, etc. 
abolido, menos com rel.,_ção no café e :i. bor- ~ Nestas questões dominam absolutamente as 
racha. regras economicas e desde que o custo rla. pro-

O go"~"erno provisorio inspirado oa.s mes- ducção excader ao st~u valor. elb. desappa.
mas idéas. estabeleceu no seu pro jecto de 1 recerá. .. 
Constitui~ã.o que os Estados só cobrariam esse\ Nos ultimos annos tudo tem augmentado 
direitos dura~te dous annos ; mas, esta limi- 1 de preço - a. terra., o tra.balbo, e o capital ; 
tllção não prevaleceu no espírito da Con- 1 Cf.lnseguintemente a producção encarecerá 
stituinte. · I uaturs.lmente. 

Em segundo loga1•, a competencia. para o Como, pois, preten ler que um só producto; 
imposto de que se trata.quando legitimo seria., fazendo excap!;ão a. todos, conservasse o ao
não da. União, mas da. Municipalidade do Dis-l tigo preço 1 
tr icto Federal. que. pelo art . 2- da l('i que o O que ~ que não tel)l subido de valor 
orga.nisou, póde decretar todos os impostos na proporç-ão de 100 a 200 •;.. nos ultimos 
que não sejam da privativa competencia. da annos 1 
lJniã.o. Entretanto, o a.ugmento de l'reço da carne 

Ora, o imposto de exportação, não só e verde nã.o tem sido n~sa pNp.:>rção ! . 
privativo da. União como está excluído r.las Ca..usas especiaes e conhecidas, algumas de 
attribuições rios poderes federaes. caracter transitorio ; como o seu· c:1mbio, 

Portanto, por esses motivos, não colhe a. a.inda.peior<Jueonosso, permittiu aos nossos 
argumentação do honrado relator. visinhos do Rio d:L Pr.lt:L rà.zer-nos concur-

~quecir.la do principio que firmãra no co- renci:L s~ria no fornecimento do g-Jdo. N~-ta. 
meço do seu parecer - de que a. União só captt:l.l ji o fornecimento nncit;nal é menor de 
podia. cobrar direitos sobre p oductas na.cio- 50 •j .. do qu~:< foi o si alguma medida pro
na.es quando não tributados pelos Estados-a. tectora não für adoptada. cessar i dA todo, 
commissã.o propõe a. cob1·ança do direito de dentro de breve p1•azo. Não ba pa.trioti$IDO 
exportação subre o ouro e diamante, que,con- que fa('a trataNe de uma industria que não 
forme ella recoollece, são já tributados pelos remunera o t1-a.balilo e desde (jUe a criação e 
Estados. a engorda. do gado estão nesse ca.~. o resul-

causa. espanto que a commissão venha. tado é o que se está. observando, a industria 
. propór essa duplic-ata de impostos sobre a. pastoril vae ~endo abandonada. e nas zonas 
mesma mercadorta e sob o mesmo titulo ! Ta- rtns grandes mvernadas, como Passos. Alfe
manho desrespeito ao preceito c.>nstitucional nas. Machado,Santa. Rit:l. e outras com:~.rcas 
não passarã sem, pelo menos, o protesto do do Sul de Minas em logar das bellas e sober
orador ! bas pastagens teitas a braço, estão se f.>r-

0 fa.cto de ir ·o ouro á Casa da Moeda para. mando cafeza.es. visto que es.te producto é 
ser reduzido a barra. não legitima o impo~to: quasi privilegiado . · · 
esseserviço.quealiás e pago áquelle estabele- Será prudente. porém,acoroçoarem os· Po
cimento, não muda de modo algum a. natu- deres Publicas es..oe eiclusivismo de cultura..1 
reza e condicção do producto, pouco impor- Pode um povo. nas condições do brazileiro. 
ta.udo que sejam poucos ou muitos os expot'· ficar dependendo do C3traugeiro, ate p;u-a. a 
tadores e que uma companhia. estrangeira. a.liroentação principal de suas primell'3S CÍ· 
ten.ha auferido grandes lucros da e:x:pJrtaçã.o dades a. come~ar pela. Cs.pital 1 Convil•á. a.ai
do ouro ! quilar a. industria p:~.storil que, ao meaos 

O orador, como representante do Est 1do quanto ao gado vaccum. florescia, como se 
<{Ue tirou o seu nome das su~ ricas e OU!Jle· a.nniquilou d~de m~ito a cavall~r. p~lo que 
rosas mina.s,só lamenta. que tão poucas seJíUll estamos reduZidos a 1mportar na.o so os ca-

camara V. VI 83 
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vallos de praça, como os communs para. as 
nossas cavallarias e atê para. os corpos po
licia.es dos Estados ? Sujeitos e estas e outras 
contingenclas que o orador numera quanto 
a fabricas de machinas, estaleiros, etc., de 
facto não seremos um povo indepeni'ente. 

Para. os mineiros e goyanos a questão não 
e tal vital, como parece a alguns deputa
dos. 

Desooroçoados <le uma indnstria que lhes 
não retribue os esforQOs, elles os dedicavam a 
outros, mas cumpre não esquecer. conquis· 
tados os mercados de nossas principaes Cida
des pela producção estrangeira. que ora, · ha
bilmente protegida pelos respctivos gover
nos, vae e:r:pellindo delles os productos na
cionaes e desorganisado inteiramente como 
estará em breve esse trabalho. fiquem certos 
os Srs. deputados, que mudara completa
mente a política fina.Dceira dos n•~ visi
nhos. 

A illostre com missão deve refiec:;ir sobre o 
assumpto que é grave e ~obre o qual o ora
dor faz lon~ considerações insistindo sem 
pre que cog1ta mais dos interesses da União 
do que os de seu Estado. · 

Passando a analysar outros pontos do pa
recer da conimiasão, ba.te com energia o im
posto proposto sobre o vinho de uva de pro
ducção nacional. 

O Estatlo de Minas gasta annualmente 
muitas dezenas de contos, comprando mudas 
que distribue gratuitamt-nte aos vinhateiros 
e dando premios annuaes aos viticnltores e 
vinicnltores e o mesmo fazem os Estados 
de s. Paulo, Rio Grande e S. Catbarina. 

E', pois singular que a União não atten
da a estes factos que bem most!-am tratar·se 
ainda de uma industria incipiente, embora 
promettedora, e venha embaraçai-a. com uma 
imposição de pessimo etfeito e que aliâs 
muito pouco clarâ ao Thesouro. 

Esta proposta do orarlor n.ostra quanta 
razão tinha o orador quando negava &:os po
deres federaes o direito de impôr sobre os 
productos estaduaes ; pois que prevalecendo 
este direito, os Estados não poderão proteger 
suaa inl\ostriM. 

Declarando o Sr. Serzedello que desistia do 
imposto, acceitando a. sua supre~ão. o ora
dor agradece-lbe a concessão e pas..c:aa analy
sar outras emeni!as. 

Parece· lhe que não e justa a. supposi~ão que 
manda cobrar 200 reis de imposto de capata
zias sobre cada. Yolumc de 50 kilogrammas 
e mais 100 réis por dezena excedente. vindo 
assim a pagar o mesmo peso fie 100 kilogam
mas-900 réis quando em um ~ó voh1me; -
400 réis quando em dous. 

Depois de :efer:r.se ao impcsl" do sal, ma
nüestando·s~ contra. o augm~nto de..le, o ora.· 

·dor termina assegurando a comm1ssão que 

falia tendo em vista unicamente os altos in
teresses da Republica, desejando vel·a. habili
tada. a occorrer a seus numerosos e grandes 
encargos. (Muito bem.) . 

Comparecera.m mais os Srs. Fileto Pires, 
Bricio Filho, Carlos de Novaes. Benedicto 
Leite. Costa Rodrigues. Hollanda. de Lima., 
Gustavo Veras. Christino Cruz, Pires Fer
t•eira., Artbur de Vasconcellos. Nogueira Pa
ra.naguá, Fredet•ico Borges, Thomaz Ca.val· 
canti, ~rancisco Benevolo, Jo,é Bevilaqua, 
.Jun.,ueJra. Ayres, Arthur Orlando, Martins 
Junior. Pereira de Lyra, Gaspar Drummond, 
Luiz de Andrade, Ca.rlcs Jorge. Olympio de 
Campos, Neiva, Milton, F1·ancisco Sodri, 
Aristides de Queiroz, El\ua.rdo Ramos. Leo
vigildo Filgueiras, Rodrigues Lima. Sebas
tião Landulpbo. Paranhos Monteneg1·o, Tor
qua.to M11reira, Galdino Loreto. Fr.1nça Car
valho. Alcindo Guanabara, Lins de Va.scon
~uos. Alberto Torres. Erico Coelho, Agosti
nho Vida!. Sebastião de Lacerd·a., Paullno de 
Souza Junior, Mayrink. Ca.mpolina, Vaz de 
Mello,Lamounier Godofredo, Rodolpho Abreu, 
Malta Mach:odo, Arthur Torres, Paulo Quei
roz. Casemiro da Rocha, Dino Bueno, Vieira 
de Moraes, Francisco Glicerio, HGrmenegil~o 
de Moraes, Alves de Castro, Ovidio Abrantes, 
Lamenha Lins. Almeida Torres, Bra.zilio da 
LllZ, Lauro Müller, Victorino Monteiro. Pe
reira da Costa e Pinto da Rocha. 
. Deixam de comparecer com causo parti

Clpatla os Srs. Costa Azeve~o. Coelho Lisboa, 
Enéas Martins, Augusto Montenegro. Luiz 
Domingues, Torres Portugal, Pedro Borges, 
Helvecio Monte, FrancL<co Gurgel, Cunha. 
Lima, Silva. Mariz, Chateaubriand, Ar minio 
Tavares. Marcionilo Lins, Miguel Pernam
buco, Tosta.. Dionysio Cerqueirll., Paula Gui
marães, Tolentino nos Santo>, Marcolino 
Moura, Atha.yde Junior, Oscar Godoy, Fon
seca Portella., Euzebio de Queiroll, Silva 
Castro, Ponce de Leon, Urbano Ma.rcondes. 
Monteiro de Barros. João Penirlo, AI varo Bo
telho, Leonel Filho. Ferreira Pires, Tbeotonio 
de Magalhães, Manoel Fulgeocio, Simão da 
Cunha. Lindolpbo Caetano. Carlos tias Chagas .. 
Lamartine. Costa Machado, Alfredo Ellis, AI· 
meida Nogueira, Francisco de Barros, Do
mingues de Ca.<>tro. Gustavo Gotloy, Moreira 
da Silva, Pa.ulino Carlos, Cincina.to Braga, 
Luiz Adolpho. Ca.racciolo, Angelo Pinheiro e 
Petlro Moacyr. E sem causa os Srs. Lima. Ba· 
cury. Fernan-les Lima, Octaviano Loureiro. 
Clementino rlo Monte, Cleto Nunes. Belisario 
de Souza, Julio Santos, Barros Franco Junior, 
Domingos de Moraes. Costa Junior, Alberto 
Salles, Martins Costa e Rivadavla Corrêa. 

Fica interrom·pida. a. discus.<lio do projP.Cto 
n. 174 A, de 1895, ate a concluliio da votação 
das ma.terias. 
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O S r . P r esidente - Acha-se sobre 
a Mesa., e vou immediatamente submctter a 
deba.te,o projecto n.244, de 1895, proroganuo 
a. actual ses:!ão legislativa. 

Em seguida. é sem d~ba.te a.pprovado, paro 
ser enviado ao Senado o s~guinte 

PR<IJECTO l'\. 244, DE lõl);) 

Pi·o1·oga a act«al sessao lr.gislatiua ate ao dia 
30dc no"e,abro do coiTente amto 

A Mesa da Ct\marl'. dos Srs. Deputados at· 
tenden:lo (~ necessidade de ultimar as disclls
aõe.~ dO$ OI•çamentos da. Viação. do Interior e 
o d,l Receita. Geral. e de outro!\ a$!)Urnptos 
urgente:; que já. se acham quasi c'1ncluidos 
neste ramo do Congresso Nacional, e conside· 
ta.nrlo que, ainda mesmo que o st>jam, nos 
poucos dias que restam da actual proroga.ção 
não sobrará. tempo sutnciente a esta Camara. 
para. a.ttender á.$ alterações e ernen<las que o 
Senado em sua sabedoria hou ver de fazer não 
só âquelles como aos que já. lhe foram envia· 
do_s, vem p.::-opor --vos a seguinte r~olução. 

O Congresso Nacional resol ve: 
Pr orogar a. actua.l sessão lQgislativa. a te ao 

dia. 30 de novembro do corrente anno. 
'Sala. das sessões, 29 de ou tu oro de 1895.

Rosa c Silea.-Tiwme~:: Dclfno . .-:l!.de Alen· 
car Guimm-.7cs . 

São succe~-sivamcnte sem debate appro
vadr.s :lS Relfacções fina.es do3 projectos 
ns. 220 A, de 1893 e 237 A, do 181!5, para. 
$erem enviadns il.O Senado. 

E' lido. julgado ohjecto de d<!libernção e 
enviado á. Commissiio de Marinha e Guerra. 
o s~suinte 

t'RNECTO ;o;. 245 DE l_S95 

Art. :2.• Revogam-se as disposiçõesemcon· 
trario. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.
A.ugusto Sevc1·o. 

E' postt> a votos c approvat\o o seguinte 

Requeri1acnto 

Requeremos que se peça ao governo que 
informe: 

!•. quaes as causas que determinaram os 
conftictos nltima.mente havidos, no Estado de 
Ala.gõas entre praças da torça. federal e a 
força plllicial ; · . 

:!•, si a trans!erencia do 26• batalhão para. 
o E5tado de Sergip~ relacio:ta·~ com os refe· 
ridos conftictos ; 

s•, si tem conhecimento da fJ.ltll. de garan
tias, á. segurança individual e á. liberdade 
dos cidadãos naqueUe E5tado. 

Sala. das sessões, 2S de outubro de 1895.
ArmJjo Góes. -Clcmcntino do M o;1te ·- Roclta 
(Ãu:o.lcc~nti. -C'lrlos Jorge. 

E' annunciada. a. ~otaçã:o do projecto n. 189, 
de 1895, organisando o estado-n~aior do 
exercito, a lnten!lencia Geral de Gue:ora e d~ 
outra$ providencias (2' discussãv). 

São successh·a.mente postos a votos e ap· 
provados os seguintes arti;os : 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. l. • Ficam desde já ereados : 
t•, o est.ado-:naio!' do exercito ; 
2•, a intendencía geral da gue:-ra. 
O primeiro, immecliatamente subordinado 

ao Ministerio da Guerra, ter á. como chefe u m 
marechal ou general de divisã.o, que superin· 
tenderã. todos os serviços militares que visem 
prt>pa.rar o exercito para a guerra, o estudo 
d•lS questões relativas â defesa lio tcrritorio 
da. Republica e todas as operações militares; 

.4IIIOI't,~a o gotcrno a ,-eorgani-•ar a E ,·cola 
Nar:al, d~ accord11 com o projec!o arrresen
tado 11elo conseUw dt inst rucçao da mesma 
escola em 1893. 

O segundo. sob a direcção de um general 
do qua.nr:> etrectivo, <"orno-intendente geral 
da. guerra- será. encarregado de reunir, con· 
servar e d istribuir o material do exercito 
neces.a.rio á. manutenção e movimento do 
mesmo em todas a.s suas operações. 

O Congresso Nacional decre~: 
Art. 1.0 E' o governo 11.utorisado a.. reorgn.

nisa.r a Escola. Naval de accordo com o pro
jecto a.;1resenta.do pelo conselho de instt·ucçã.o 
da mesm3. escola em 1893, exceptuando-se a 
parte relativa ao curso de aspira.ntes a. ma.· 
chinistas. que continuará. a ser estudado nas 
escolas especiaes já. existentes e reformadas 

· de confcmnidado com o disposto no § 9' do 
a.rt. Z> do -iecreto n. 242, de 13 de outubro 
de 1894. 

Art. 2.• O estado-ma.ior do exercito se 
compor~~ de um gabinete e quatro secções, 
tendo em suas attribuições : 

O gabinete 

Correspondencia, despacho e expediente do 
chefe do esta.do·maior do exercito, ordens do 
dia do exerci to. 

As secçiJes 

1.• Estudo e.~ta.tistico e bistor ioo :lo exer
cito naciona.l e estrangeiro, especia.hnente:os 
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americanos e tudo quanto possa. interes~ar <i. 
mobilisação e concentração do exercito ; 
Orga~ de paz e de guerra, recruta

mento e instrucção geral, theorica e pratica., 
ta.ctica, grande tactica, e estrategia ; serviço 
do estado-maior: missões militares ; direcção 
da revista militar : publieacões ; 

2.• Estudo dos tbe:~.tros provaveis de ope
rações de guerra., orga.nisação f~ e planos de 
campanha ; meios de defesa 1lo paiz, prepa.· 
ração dos grandes exercícios e monobras e 
ca.mpos de manobras. mobiUsação, concentra
ção ; serViços da reta,auarda e das etapas. 

3.• Organi.sação da carta ger-al do Repu
blica., mappas geogra.phicos e topographicos 
das fronte iras ; 

Levantamentos geodosicos e topogra.pbicos 
nas opera{iies militares; plano de viação ge
ral da Repobliea. sob o P<>nto de vista militar, 
estradas em geral, l inhas estrategicas; em
pregos das vias-rerreas no preparo e direcção 
dos transportes militares ; telegrapbia. e te· 
lephonla. militares ; cryptoguphia, semapho
ra.s, todos os systemas de signa.es, aero>tação, 
pombos-correios ; 
. 4.• Codificação da legislação militar, admi
nistra.cão, economia , disciplina, justiça mili
tar. licenças, transfcrencias, organisa.ção e 
publicação do almanack, registro militar do 
estado civil dos otftciaes. assentamento doo 
generaes e offlciaes do estado· maior, infor
mações :::_nnuaes de todos os officiaes do exer
cito; a.cquisição de livros, revistas militares 
technica.s que possam desenvolver a instruc
ção dos officiaes e praças do exerci to; mate
rial e archivo do mesmo. 

E' posto a votos e approvado, salva a 
emenda, o seguinte artigo: 

Art. 3.• O estado-maior do exercito tet'".í. o 
seguinte pessoal: 

Um chefe, marecba.l ou general de divisão, 
tendo o curso de estado-maior; 

Um ajudante tle c;.•mpo, official superior ou 
capitão do estado-maior; 

Dous ajadantes de ordens, capitães does
tado-maior ou suba.lteruos, tenüo o curso de 
estado-maior; 

Um sub-chefe do estado-maior do exercito, 
chefe do gabinete, general de brigada ou co
·ronel de est.Mo-maior; 

Um ajudante de orJens do sub-chefe, quando 
general; 

Dous adjuntos. otliciaes superiores ou ca
pitães do estado-maior. 

Dez ama.nuenses. 
Um are h i vista, officio.l de estado-maior. 
Dous ajudantes, offici.aes reformados. 
Um porteiro, o.fficial reformado ou hono-

ral"io. 
Tres contínuos, ex-praças do exercito. 
Tres serventes. idem. iüem. 
Um encarregado dos pombos-correios, otii

cio.l reformado do exercito ou honorario. 
E' annunciada a votação da emenda do 

Sr. Gabriel Salgado ao art. 3°. 
O Sr. T ho•naz Cavalcanti 

(pela ordem)- A Commissão de Marinha e 
Guerra. acceita todas as emendas que foram 
otrerecidas ao projecto. 

Em seguida. é posta a votos e approvada. a 
seguinte emenda. do Sr. Gabriel Salgado ao 
art. 3•: 

Depois da palavra. pessoal, até secções
substitua-se pelo ~eguinte: 

Um chere. marechal ou general de divisão, 
tendo pelo menos o curso de infantaria e 
cavallaria; 

Um sub-chefe-general ele brigada, com o 
curso de estado-maio!' ou coronel do corpo 
de estado·maior· 

!Jm ajudante de campo, otncial superior ou 
capitão de qualquer corpo ou arma, tendo o 
curso de estado-ma.ior; 

Dvus njudantes de ordens, capitães ou 
subalternos. tendo c curso de estado-maior ; 

Um ajudante de oroens do sub·chefe, ca.
pitão ou subalterno, tendo o curso de estado
maior: 

Gabinete-Um chefe ou seeret3rio-coronel 
do corpo de estado-maier. 

Secções - Depois das palavras pombos·cor
reios-diga-se-officia.l do exercito. do quadro 
eJl'ectivo, tendo cul'llo do respectvo CO!'po ou 
arma.. 

E' tembem npprO'Iado e seguinte: 
Art. 4." A Iutendencia Gel".il d:1 Guer1•a. so 

comporá de um gabinete e quatro secções, 
aquelle incumbido da correspondencia, ex
pediente e despacho geral do intendente e 
estas: 

a 1•., da. acqu.isição, conservação, distri
buição, fiscalisação do material do exercito, 
n<> que diz respeito a proprios nacionaes 
do Ministerio da. Guerra ; serviço de mar· 
cba., aquartelamento, acontona.mento, acam
pamento; serViço postal do exercito em ope· 
rações, illuminação dos qua.rteis e outros 
estabelecimentos militares; couáelarias e re-
montas; . Secções 

Quatro cbefes de secções, officiaes superio
res do estado· maior. 

Doze adjuntos; officiaes do estado-maior. 

a 2•, da distribuição do arml\mento, equi
pamento, arreamento, correame, utensilios e 
munições; carga e descarga de tudo,.consn· 
mos; providenciar sobre tardamento. aJustes 
de contas do mesmo ; 
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a 3•. de vi veres e forragens. transporte do 
material do exercito, requisição, !arça.mentos 
e contribuições de guerra ; reunião de dados 
estatísticos e de tudo que interesse o Eerviço 
militar e v.s operações de guerra ; 

a 4', da guarda em deposito de todo o ma
terial de guerra, munições e fardamecto 
de reserva ; carga geral do material em re
serva. 

E' posto a votos e approvado, salva a 
emenda. o 8eguinte artigo. 

Art. 5. • A Intendencia Geral da Guerra 
terá. o pessoal· abaixo: 

Um intendente geral, official general do 
quadro eff't!ctivo. 

Dous ajudantes de campo, subalternos de 
corpo arregimentado. 

Gabinete- Um chefe, coronel de corpo es
pecial. 

E' coosiclerado prejudicado o art. 6• do 
projecto. 

São snccessivamente postas a. votos e appro
vadas as emendas t1o Sr. Gabriel Salgndo e 
outros, supprimindo oS arts. 7° e s• do pro
jecto. 

São suceessivamente postos n votos e ap
provados os se..,nuintes paragraphos do art. 8•, 
salva as emendas: · 

§ 1. o Além dos ofliciaes do estado-maior 
poderiio servir.iuoto ao chefe do estado-maior 
do exercito, ofliciaes do corpo de engenheiros 
militares, estado-m:J.ior de artilharia, capi
tães e subalternos das armas arregimentadas, 
por alie propostos e nomeados pelo ministro 
da guerra.. 

§ 2. • Os serviços de ordenança no exercito: 
- ajudante de·ordens e de pessoa, incumbem 
aos capitães e subüternos, preferidos os que 
tiverem o curso de estado-maior ou ao menos 
de sua arma. 

Dous adjuntos, omciaes superiores ou ca
pitães de corpos especiaes. 

Um fiscal de illuminação, offlcial de 
nheiro. 

enge- § 3.• Os capitães de que trata este artigo 
só pOilerão desempenhar tun~ões do estado! maior, após terem dous auoos de eifectivo 
serviço de fileira., nesse posto, na arma re
speetlva. Secções 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda do Sr. Gabriel Salgado: Quatro chefes de secções. 

Quatro 1 .. officiaes. 
Quatro 2" ditG$. 
Nove amanuenses. 

§ 1. o do art. 8°. depois das palavras- esta
do-maior do exercito-acerescente·se: no ga
binete ou secções de. respectiva repartição, 
officiaes de engenheiros, etc. Um porteiro. 

Tres continues. 
Tres servt"ntes. 
E' ta.mbem approvn.da a 1\eguinte 

do Sr. Gabriel Salgado ao art. 5°. 

Depois de- Ministro da. Guerra - accre
scente-se: todos, porém, tendo o curso de 

emenda estado-maior. 
E' posta a votos e a.pprovada a emenda do 

Sr. Gabriel Salgado, suppressiva do pa1'8.· 
grapho 4•, d:> art. s•. Depois das paln.vras-pessoal abai:x:o-sub

stitua-so pelo seguinte: 
Um intendente geral-official general do 

quadro el!ectivo. 
Um sub-intendente-coronel ou tenente-co

ronel do corpo especial. 
Oous ajudantes de ordens-subalternos de 

corpos arregimentados. 
Gabinete- Um chefe ou secretario, om

cial superior ou capitão do corpo especial. 
Um adjunto, offlcial superior ou ccpitão 

do corpo especial. 
Deus auxiliares teehnicos, officiaes enge

nheiros. 
E' posto a. votos e approvado o seguinte 

artigo substitutivo do art. 6• do projeeto, 
otrereeido pelo Sr. Gabriel Salgado e outros. 

Ar t . 6. • Substitua-se pelo seguinte: -
art. 6•- os officiaes do actual corpo de es
tado-ms.ior de i" classe, nos postos em que se 
acham, constituirão o corpo de estado-maior 
-o qual fi.:ara immedia.tamente subordinado 
ao chefe do estado-maior do exercito, que os 
distr ibuir-ei. pelo.~ serviços do estado-lllaior, se
gundo aa exigencias do serviço. 

E' posto a votos e approvado salvas a.s 
emendas do Sr. Paula. Guimarães, o seguinte 
artigo: 

Art. 9.' ConseQuentemente á. organisação 
do estado· maior do exercito e da. Intendencia. 
Geral da Guerra, ftca.m creodas as direcções 
geraes de engenharia, e artilharia e de 
saud.e. 

§ 1.• A direcção geral de engenharia terá 
um gabinete e tres secções aquelle encarre
gado da correspondencia, expediente e des· 
pacbos da direcção ; estas incumbidas : 

a 1•, dos trabalhos que visam o emprego 
das vias ferreas, telegrapbos c telephones, 
estradas em gerai. como elemento de guerra; 
material de engenharia. ; 

a 2·•, da.s obras em geral, no que diz re
speito ás fortificações e editlcios militares, 
pontoneiros, macbioas de guerra e destrui· 
ções, trabalhos tle guerra, de ataque e defesa 
dos pontos fortificados ; 

a 3•, da direcçOO technica dos ·estabeleci
mentos militares de instrueção theorica e 
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pra.tic.a de engenba.ria· ; colonisação militar ; 
triangulações do territorio da. Republica, 
-sendo os dado~ obtidos enviados ao estar! o 
maior do exercito paro orga.ni.-,a.ção da carta 
geral, mappas e. plantas topogro-pbicas ; tudo 
que for concernente aos ofiiciaes do corpo ; 
archivo da. direcçfi.O. -

§ 2.• A di1'6cção geJ'Al ele engenharia fRrú. 
o seguinte pessoal : 

Um director-geral. general de divisão ou 
de brigada. tendo o curso ele eogenhu.ri:L. 

Dous ajudantes de ordens, subalterno: com 
. o curEO de engenharia, 

Gabinete 

Dous adjuntos, o.fficiaes superiol'es ou Cl· 
pitães do esta.-maior de artilharia. 

Secçiies 

Tres cher~. coroneis ou tencnt::s-coroneis 
do estaõo-ma.irr de artilharia. 

Seis adjunto$, ofllciaes superiores ou CJ.· 
pi tã.es do esLu.do-ma.ior de at•tilhlria. 

Sste am:muenses. 
um porteiro, oflicia.l reformado ou hono

ra.rio d•' exercito . 
Dous contínuos, ex-praças do e:tercito. 
Tres serventes, idem idem. 

Um cbefe 
nheiros. 

Um archivista, official reformado ou hono
l'a.l'iO do exercito. 

de gabinete, coron<·l de engc- § 5.• A direcçã.o geral de saude se comporó. 
de um gabinete e tre~ secçõ(:S, aqueUc encat·

snperio.-es ou regado da correspondencia. da. direcçüo. ar
cllivo, expediente e despacho ; enas incum
bidas : 

Dous adjuntos. officiaes 
. capitães 1le engenheiros. 

Secçües a J> do pí:S>oal medico, veterinar io, eufer-
meiros, padioleiros, empregados civis da. lli

Tres chefes, coroneis ou tenentes-coroneis I r~ção. direcção c administra~ão dos hospi-
de engenheiros. t:\es e enfermarias. na. paz e na. guerra, la-

Nove adjuntos. officiaes superiores ou C<\· boratorio de bacteriolog1u. c microscopia cli-
pitães de-engenheiros. nica: 

Sete ;.1.mo.nuenses. a 2' do qUP- diz respeito ao deposito do ma-
Um a.rchivista, official reformado do ex- te1•ial e utensílios de sa:udc, matel'ial de aga-

ercito ou bonorario. sal h o, transporte e alimentação e meios curo.-
Um porteiro. idem, idem. ti vos dos enfermos. nas operações militares; 
Dons contínuos, ex·praç.a.s do e:sel'l'ito. :>. 3• do pessoal pbarmaceutico, forneci· 
Dous serventes. idem. mentos e fiscalis1çã.o das drogas. mcdica:ncn-
§ 3.• A direcção geral de artilharia terá. tos, utensílios e >a.silh:une do pbarmacia, di-

um gabinete e tres se~ões. a.quclle encarre- recçã() technica dos lab<m\torios pharmaceu
gado dt.L co:·respondcncia. expediente e des- ticos e •!as pharmacias e deposito:; de medica-
pncho, d<\ drl'ecção ; estas incumbidas: mentos em tempo de paz e de guerra. 

a 1• do :;.cquisiç-lo, :J.dopção. modifica.Ç:ã.o, ~ G. • A direcção geral terá. o seguinte pes-
etc .. elo mn.terlal de artilllal'iu.; e de todo o s .al ~ . , 
armamento n6Cl:ssario ao exercito ; Um d1rector geral - o c,1cfe do cnrpo de 

a. 2•. tia acquisi~,ao, :ldopçii.o, tra.nsfo:·mnçã.o. sn.ulie • . . 
-dll.l; mun.i~õcs de guerra, direcção technica. Dous :tSSIStentes, med!cos de 3• ou -1• cla..~se. 
das fo.bl·Jcas de polvora, de armas da muni
ções ; la.b<>rll.torios PYI'utechnicos c arsenaes ; 

a. 3• da direcçã.o technica dos esta.bclecl
mentos de instrucção theorica e pratica de 
artilbaria, fortale2as e corpos do artilharia ; 
assentamento dosotliciaes do estado·maior da 

. arma. • arclli v o da direcção e respectivo ma
terial. 

§ 4.• A direcção geral de artilharia com
por-se-ha do seguinte pessoal : 

Um d.irector geral, genAral de divi~ão ou 
de brigada, tendo o curso de artilharia. 

Doas ajudantes de ordens, subalternos de 
artilharia, 

Gabinete 

Um chefe de gabinete, coronel do ~t.ado
: maior de a.rtilha_ria. 

Gabinete 

Um chcre •le gabinete. medico de i" cla.ose. 
Dous adjuntos, medieos de 3• ou 4• clal!se. 

Secçúes 

Um chefe da I• secção, medico de 1• cla.ose 
n. I. 

Um chere da 2•, medico de 1• ou 2• classe. 
Dous adjuntos. medicos de 3• ou 4' classe. 
Um chefe de 3' secc:ão, pharrnaceutico de 

1• classe. 
Um adjunto pllarmaccutico de 3" ou 4• 

classe. 
Tres 1•• escripturarios. empregados civis. 
Tres 2•• ditos, irlem idem. 
Tres 3~· tlitos idem idem. 



~mara dos Oepu1ados- Impresso em 0Ml3J2015 16:56 - PAgina 8 de 51 

S&SSÃO EM 29 DE OUTUBRO DE 1895 663 
---------.~----·-----------------------------------

'(!m porteil>o, ex-praça da secção de enfer· 
me1ros. 

Dous contínuos. idem idem.' 
São successivamente postas a votos e ap

provadas a.s seguintes emendas do Sr. Paula. 
Guimarães: 

Art. 9.• § 6.• Direcção g~ral, onde se diz
deus assistentes-diga-se: um assistente, me· 
dico de 3• ou 4a classe. 

Gabinete: onde se diz-um chefe de gabi
nete, medico de i'· classe-diga.-se: um chefe 
de gabinete e m6Jico officia.l superior. 

Onde se diz-dous adjuntos -diga-se, um 
adjunto. 

Secções: ond~?. se diz-dous adjuntos-diga
se: um adjunto, medico de 3" ou -!• classe 
para a I a secção. 

São successivamente postos n. votos ~ ap
provados os seguintes artigos: 

Art. 10. O corpo de engenheiros militares, 
o estado-maior de artilharia e o corpo de sau
de fi·.!:l.rão subordinados, o primeiro ao director 
geral àe engenharia, o segundo ao de arti· 
lharia P- o terceiro a.o director g~ral de sa.ude. 
-sendo o pessoal distribuído, sob proposta 
dos respectivos chefes e nomeação do ministro 
da guerl".J., pelos se:viços que lhe competirem. 

Art. 11. Ao chefe do estado-maior do exer
cito, ao intendente geral da guerra e aos 
chefes das direcçües competem a iniciativa e 
r&spon~abilidade na direcção do respectivo 
serviçu. 

Art . 12. Os officia.es de artilharia servirã:o 
indistinctamente no estado-maior da. arma 
ou arregimentados, ficando de nenhum e1!'eito 
o art. 6'' e seus paragraphos, da lei n. 39 A, 
de 30 de janeiro de 1892. 

Art .13. Os cargos de a.ma.uuense, no estado 
maior do exercito. nas direcções gero.es üe 
engenharia e :~.rtilharia. seriio exercidos por 
alferes e 2•• tenentes que excederem úo:S 
respectivos quadros, passando a. set" occupa· 
dos por praças do exercito, logo que todos 
aquelies s€'jam classific;~dos. 

Art. 14. O gover·no fará a regulumen
tação dos ferviços ora. creados, pNcisa.ndo 
quanto possível o. natureza. de cada um e 
bem assim as fuocções do seu pessoal, tanto 
na paz como na guerra.. 

Em caso de guerra, uma parte do pessoal 
com os seus chet~s. formando o quartel ge
neral do exercito em operações, com o seu 
estado-maior general, suas direcções e inten
dencia geral, segue com o commandante em 
chefe e outra. fic..L junto ao ministro da 
guerra pa.ra. assegurar sob suas ordens n. boa 
mar·cha do serviço central. 

Paragra.pllo unico. Tambem providen
ciará sobre a administração e direcçã.o da.s 
esCJbs e collegio militar, arsenaes de guerra, 
la.boratorios pyrotechnicos, fabricas de armas 

e de polvoro.; in validos da. pa.tria ; reforma 
da secretaria dlt guerra, e da. contadoria. ge
ral da guerra, supprimindo o que julgar 
conveniente. propondo tudo que forneces
sa.rio ao exercito, para que este possa bem 
desempenhar a sua missão constitucional em 
qualquer emergencia. 

Art. 15. Organisado o estado-maior do 
exercit.o, este immellia.tamente formulará. o 
plano getal de defesa da Republica, de di 
stribui~ão e c& !locação das tropas, da hierar· 
chia militar, da. .:o:nposiçã.o dos quadros do 
pessoal do exercito. o qual, presente ao go
verno, será por este submettido á. conside
ração do congresso Nacional. na proxima 
se:;são iegislati va ordinaria.. para servir de 
base á. completa execução do n. 18 do art. 34 
do Constituição Federal. 

São successivamente postos a. votos e ap· 
provados os seguintes artigos, salvas as 
emennas do Sr. Gabriel Salgado e outros. 

Art. 16. Ficam supprimidos-a commissão 
tecbnica militar consultiva. os commandos de 
corpos especiaes. a directoria ~eral de obras 
militares, as repartições de :tjudante e quar· 
tel-mestre generaes, e a intendencia. da. 
guerra, passando os serviços que lhes compe· 
tem para. as rep.wtiQ(ies ora. creada.s, devendo 
o pessoal, não aproveitado no esta.do·moior 
do exercito ou nas direcções geraes, ser di
stribuído pela Intendencia Geral da Guerra. 

§ 1." O~ otliciae'l do exercito, no desem
penho ~e serl'iços de estn.do-m:lior do exer
cito e nas direcçõ~;s e serviços respectivos. 
continuarão a perceber as me~mas vantagens 
que ora t.eem. 

§ 1." O observa.torio astronomico p:~ssl).rá 
para o Ministerio do ,Interior. 

Disposições tra.nsitorias : 
Art. 1. • Fica mantida a. di visito do terri

torio da Republica em districtos militares, a. 
hierarchia militar, o. composição dos quadros 
de pessoal do exercito, a.té final dacretaçilO 
da reorga.nisa.çií.o do exercito . 

Art. 2." A Capital Federal. os estados de 
S. Paulo, Minas Geraes, Goya.z e Rio de Ja
neiro constituirão o 4" districto militar, com 
séde nesta capital. 

São successivamente postas a votos e ap
prova.das as seguintes emendas : 

Art. 19 § 2•, depois da. palavra- ministerio 
-substitua-se por : da lndustria, Viação e 
Obra.s Publicas. 

S. R.--Sala. das sessões. 26 de outubro de 
1895.-GabrieL Salgado.- Antonio de Si· 
quei1·a. 

Art. 16. Rerlija-se assim-á. medida que 
forem se organisando as repartições ora 
creadas, ficarã.o supprimida.s a commissão 
tecbnica militar consultiva, os commandos 
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de corp~s especiaes, a directoria. g~ral das 
obras militar.~s. as repa.rt\~:ões de ajudante e 
quartel-mestregeneral e sanitari~ militar, 
intendencia da guerra. passando os serviços 
que lbe competem pa1·a. aquelles. devendo o 
pessoal não aproveitado no estado-maior do 
exercito. direcções geraes. ser di~tribuido 
pelo. intendencia geral <la. guerra. . 

Supprima.-se. disposições tra.nsitorias e th· 
ga-se do art. l " das mE>~mas disposições. 

O Sr. Benedleto !Leite (pela or
de·m) - Sr. presiclente, n Commissão Mi:da 
fuoccionou no sabbado, no Senado, e os mem
bros que estiveram presentes a essa. reunião 
assenro.ram pedir a. sua exoneração, acompa
nhando o nosso honrado collega. o St·. Dr. 
Paulino de Souza Junior. Por i~o venho ta.m
bem pe<lir a. V. Ex. que me dispense des;a 
commissão, dando-me substituto. 

S. R .-Sala das sessões, 26 de outubro de 
1895.-Gabriel SalglldO. - l'arlos J~''IJe.
Antonio de Siqueira .. 

O SR. P~ESIDENTE - O pedido do nobre 
deputado ~erà tomado em consideração. 

Art. 17. Como no projecto. 
Art. 18. A Ca;pit.al Federal. os estados de 

S. Paulo. Goyaz, Minas Geraes. Rio de Ja. 
neiro e Espirito Santo constituir-ão provisc.
r iamente o 46 districto militar, com séde n:t. 
"Capital Federal. 

Continúa a. . discussão unica. do pa.re~r 
n. 174 A, de 1895. sobre as emendas otrere· 
cidas em 2• discussão ao Orçamento da. R&
ceito. . . 

S. R.- Sala das sessões, 26 de outubro de 
1895.- Gabriel Salyctdo.- Ca1·los Jorge.
Antonio de 8iquei1·a. 

Art. Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

E' o projecto assim emendado, approvado 
em 2' d1scus.oão e enTiado â commissão de 
Marinha. e Guerra para red:gil·o para a 3• 
discussão. 

O ~r. L eovJg ildo Filgueir·al'l 
~ (pala ordem)-Sr. presidente, V. Ex. recorda

se q_ue. no sabballo passado depois da vo
tac:ao do projecto que autorisava. o governo 
a intervir nos n~ocios de Ser:ripe, o illustre 
deputa·1o pelo Rio de Janeiro, o Sr. Paulino 
de Souza Junior, requereu exonera<;-ão de 
membN da Commissã.o Mixta encarregada. de 
dar parecer sobre as reclamações feitas pelos 
difl'erentes poderEs locaes e obteve e~sa ex
oneração por maioria de tres votos, nestu. Ca· 
ma.ra.. 

Em seguicla. V. Ex. declarou que oppor
tunamente seria. S. E:t. substituído na Com
missão Mixta. afim de completai-a. 

No sabbado. á. hora do expediente. não foi 
feita essa nomeação; hontem. avezar da re
clamação feita pelo nobre deputado ~la Ba· 
hia, Sr. Cesar Zama. pediLdo a nomeação 
desse substituto, não foi ainda feita.. 

Pergunto a V. Ex. ~i já foi nomeado esse 
substituto e si não foi. peço a V. E..'C. que se 
·digne nomeai-o para completar essa commis
·são que· a.inda tem de pronunciar-se sobre 
dill'erentes reclamações relativas a. negocias 
.politicos de ditferentes Estados. 

0 SR. PRESIDEI'o'TE - 0 pP.dido do nobre 
deput."ldo serâ attendido 110 expediE>nte, que ê 
u. occasião opportuna. 

O Sr. Se~edello Cor rêa. -
Não fôra a minba posição de relator do Orça
mento da. Receita, orçamento que no meu en
tender é de todos o mais importante, porque 
interessa mais do que nenhum outro ao con
tl'ibuinte, porque e o orçamento que deter
mina o imposto, ê o orçamento que vem 
determinar as difl'erenies verbas de 1'eceita 
com úS quaes se de-vem prover todos ()S ser
viços publico:>. eu não estaria com certeza. de 
novo nesta tribuna. para tratar deste as
suropto que. aliâ.s. V. Ex. compreben~e bem, 
interessa profundamente o espírito da ca.
mara.. tleve interessar profunitamente este 
paiz, porque o Or~amento da Receita, como 
disse. dete~mina os onus que vão pesar ~obre 
os contribuintes que nos mandnmm par;\ 
aqui zelar os seus interesses. (Apoicrclos .) 

O-SR. V!ttG:-:E DE ABREU - E e a funcçio 
primt'rtlial do Parlamento. 

O SR. SER.zEo~:LLO CoRR~:A- Na 2• dis
cussão deste orçamento tive ensejo de estudar 
a situa~:ão geral da Uniü.o. mostmndo quacs 
e1-am as grand~ dífflcultlades que nos o.sso
berbava.ln para resolver o problcmn. cco
nomico. e o p1-oblema político quet• no sen
tido interno, quer no sentido internacional. 

Tanto quanto me foi possi,·ei, prooul'ei 
demonstrar, deante da depreciaç-ão ext raor
tlinaria da nossa. moeda , deante da alb de 
todos os preQO~. dea.nte da carestia. de uma 
vhla que asphyxia. completamente todas as 
clas~es, deante de um funcciooalismo que a. 
tQda. hora,a. todo o momenio. pelas urgencias 
da vida, pede a.ugmento tle salario, 1leante 
do parasitismo que pesa sobre nõs como 
chumbo, parasitismo que l'e revela nas mul
ti pias manifestações d:~. vida do Esta." o j:~ como 
a.ssistencia., já. como industrial, já como ban
queiro, deante do enorme deficit que annual
mente existe entre a l>eceita. e a ilespeza p l'O· 
curei •lemonstrar, que a eomrnissão tinh:t se 
v!sto na obrigação de vir prOf-Gt· novos oous 
ao contribuinte, de vir exign· delles novos 
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Minas, como ao interesse do clPSenvolviment:> 
desta industria. 'Pastoril em outros Estados, 
que enviam o gado para. Minas. 

pr ios imp:'Stos que essa iodnstria ahi su
pQrta.). 

Com effeito, Sr. presidente, o que está na 
consciencia. de todos a.quelles que estudam o 
modo por que se faz o fornecimento do gado 
a e.ta Ca.pita.l, o que está. na. consciencia. de 
todos aquelles que conhecem como se faz a 
engorda para. o abastecimento do merca.do 
desta. Capital pelo Estado de Minas, é que os 
pr.>ductores mineiros,a.ttra.hidos pela ambição 
do preço i apoiados, e H<7o apoiMios ), vêm 
constantemente trazer ao mer::J.do gr::tnde 
quantidade de gado, ainda não preparado, 
ainda. não tendo attingidu a ida-1e conveniente 
para ser vendido e abatido ( apoi«dos ). de 
modll que uma novilhada extraordinaria é 
gananciosamente sacrifica,la prejudicando-se 
assim a reproducção do ga.do no E-studo de 
Minas. 

E SS. Ex.s. levam o prejuízo ao seu Estado 
com a adopção da. emenda animando esse 
proceder e preparando o despovoamento dos 
seus campos, além do prejuízo material de 
presente, prejuizo que não é pequeno. 

Desde que essas different~ rezes não teem 
a.inda attingido o tempo necessario ao desen
volvimento preciso para. poderem ser trazi
das ao mercado e abatidas, em geral pesam 
quasi sempre 6, 7 e 8 arrobas meno.~,prej'l!izo 
que o criador mineiro não faz questão de ter, 
attrahido no momento pela. ambição do 
preço exa.ggerado da. venda. da e<lrne. A mes
ma cousa. se dà com a engorda. 

V. Ex. jà ouviu dizer aqui o nobre repre
sentante do Rio Grandt! Jo Sul,com acceita~;ão 
de var ies I'epr~>sentantes de Minas, que o 
gado argentino pesa em geral o dobro do 
gado na.cional, e isso, Sr. presidente, não é sú 
uma questão de estatura, de raça., é tambem 
uma. questão de engorda. porque ctn geral o 
criador mineiro. alliciado ainda pelus prcws 
exa.ggera.dos da. carne, nã.o engorun. convenien
temente a rez c vem trll.zel-a a.o mercado 
precipita•.lamento, antes do tempo. 

O SR. LAr.L\RTL'IE - V. Ex. est.:~ engana:1o, 
é uma. q uestã.o de raça.. 

O Sa. CASSI:\No DO NASCil!ENTO - E' ta.m· 
bem de engorda.. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRi:A - De modo que, 
Sr. presidente, os nobres deputados que 
estão defendendo e sustentando com tanto 
calo!' a. emenda, em vez de protegerem a 
industri:~. pastoril do :oeu Emdo, o que estão 
protegendo é a ga.nancia de alguns poucos 
criadores que entendem que !levem obte:r um 
preço elevado, exactamente com sacrificios 
da. industria. pastoril, (o melhor meio que 
Minas tinha para proteger a industrh• pas
toril em seu territorio, era suprimir os pro-

0 SR. R ODOLPBO ABREU- Depois da ironia 
a injustiça. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRth - V. Ex. está 
enganado, eu não estou fazendo injustiça. 

0 SR. RODOLPHO ABREU - Eu O que quero 
é ouvir a opinião de V. Ex. sobre o xarque. 

O Srt. Sz.:az~::nELLO Coaafa- Sr. presidente. 
quando eu r1 iscuto estas questões, parto sem
p:·e de um pl'incipio, o do respeito a lealdade, 
a honestirlade das convicções de todos 03 meus 
collegas. 

Póde escapar-me uma ou outra obse!'vaçii.o 
q11e SS. Exs. recebam com magoa, como otren
sas das suas intou~.ões. mas eu devo declarar 
que pa.ra mim é ponto fóra de duvida que as 
intenções da bo.ncatla. mineira são as mais 
nobres, embora SS. Exs. estejam profunda
mente, enganados. 

Mas o que eu não posso deixar de me per
mittir é o direito de apreciar se as emendas 
apresentadas nesta. Ca.mara.. embora com as 
melhores intenções. consultam ou não os in
teresses da R.epublica. mesmo os interesses 
Estado;; que a.s respectivas bancadas, que as 
defendem e l'eclama.m, rep:esentam. 

Sl'. presidente, devo dizer ainda. que 
esta questão do imposto de ga.tlo é de vida e 
de morto. pelo menos ôurante algum tempo 
dos para est:J. Capital e ta.lvez par<1. outro.~ 
Estados do Norte. 

Posso asse.gura.r a V. Ex. que quando tive 
a. infelicidade de occupal' altos cargos na. ad
ministração doste paiz, quando t ive sobre 
meus hombros a responsabilidade da pasta do 
interior. nr..o houve dia. em que o meu e:$pi
rito não fosse sobresn.lt:\do pela necessidade 
de p l'oviclencia.r com o maior cuidado, com o 
maior zelo, c as vezes com a. ma.ior precipi
tação ~ob1·e o o.IJastccimenlo de ca.rne verde 
o. esta CapitAl. 

o SR. RODI)f,l'IIO i\ll!tEU - Mas em cpoca. 
:~.normal. 

O Sa. Ovmto Anr..\K"I'Eii- E ainda assim 
nunca faltou. 
.- 0 Sn. SERZEDELLO Cor..nfrA- Perdoe-me 
V. Ex. , não era anormal, era. tã.o :~.normal 
como a de hoje; tambem nunca faltou, u:as a 
verdade I! que muitas vezes, como governo, 
ti-re de descel' da. posição de ministro e ir ao 
matadouro afim tle determinar que fo~ apre
hendirlo todo o gado encontrado nas cercanias 
par:~. ser a.ba.tido. Os nobres deputados, que
rem proteger a industria p!htoril mineira, 
mas que melhor incenti \ "O que o preço exagge
rado da carne mes:Do em Minas~ A verda.de, 
Jl!)rém, Sr. presidente, ê que essa emenda é a 
fóme desta Capital. 
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A industJ.•ia. pastoril mineira está. ainda em- presidente, surprehendc-me que seja. o nobre 
bryonaria. deputado, que serviu ao lado do marechal, 

Eis o que sobre a questão diz o illustl'a- qu'.l acompanhou de perto a sua administ ra
do homem publico que estuda os assur.:~ptos ~.ão. que conheceu das düliculdarles que elle 
economicos com proftciencia. (lé): e seus ministros tiveram ... 

«Por emquanto,e pa.ra. não fugir do assum-
pto ueste artigo, comba.terei um juizo ert·n- O Sn.. Ovrmo ADRANTES - E' justamente 
neo que se form:~. a respeito da. creaçã.o de por isso que dou o aparte. 
gado no Sul de Minas e de suas condições de O Sn:. SERZEDELLO CoR.RI::A-... que sabe que 
p1·osperidade. o gov<;rno de então foi obrigado para. evit:l.r 

A indu~tria pastoril nessa região é apenas a. crise da lilme. nesta Capital, para. evitar 
embryona.ria.. . que o seu prestigio ro~se ameaçado pela. falta 

Quasi todo o gallo consumido no Rio ele Ja- de a.limenta<;ão a esta população. porque era. 
neiro ê importado dos se1·tões de Goyaz e absolutamente impossível ter stock no mata
Ma.tto-Gt·osso, e~tacionando nas invernadas douro. a uzar prO\'idencia. arbitraria. a vio
de engorda. o tempo stricta.mente necessario lar todas as leis o1·çamentarias a. este respeito, 
par<~ desca.nça.r e 1·eadquirir o peso perdido determinando qne cntra.sse inteiramente li
durante a longa. viagem. vre de todos os impost.Oo:, mesmo os de expe-

Parece gue. :Vi~endo no centro da creaçio, diente e de transportt>, o ga.do, viesse elle de 
a ~pulaç;J.O lll!neu':l., a exemplo da. a rgentina onde viesse; e foi só assim, quando os mo
flevJa. nadar na abundancia. c ter na. carne a nopolisadores viram que esb Capital podia 
base da. sua alimentação. Pois bem, dà-se o se1' ab~tecida. de gado por outros mercados 
contrario: a. carne de vacca c um genero de que nüo fosse o de Mina.s. quando viram que 
luxo nas Cidades mineiras, ê de peiorqunli- o a.b:\Stecimento de carne à capital Fedet•a.J 
dade e custa mais caro que no Rio de não estaYa. i~ mercê delles. que se conseguiu 
Janeiro. normalísar um pouco a. si tuação e melhorar 

. Actuolmente vendem-se do 18 a 1$500 o este estado 1\e co usas, surprehendo·me 
k1lo de carne com usso, e si n.lgum rre"'uez que seja o nobre deputndo.qne, conhece estas 
c:\bir na asneira de reclamar melhor p~o e cousas. quem venl!a auxiliar os deputados 
qu;ti~ade, o açougueiro._ que é geralmente por Minas a delender o monopolio de hontem 
um So, recus-1.-lhc grosse1ramente o foroec~- acreditnndo queji~ é chegada a occasião de 
mento do genero. A pobreza. não coroe carne novamente est-.\bulecer u. lei que prohiba 
fresca, os mais afortunados recorrem i carne a. import.ação e qne :::os t raga dias de tantas 
secca impo,·tadtt do Rio da Prata.. difficuldades como os que teve o governo do 

O leite e:m muitus povoações é de acquisi- marechal, pa.r:1. nã.o deixar esta. população 
~ão_ di!Ticil, e loga1·es l1a. corno no LamtJary, morrer de fome. (I'rocmn-.<t: ttp«l'tcs .) 
onne as vezes o vendem não sem custo :1. 1$ Amda mais, Sr. presidente,. o governo de 
o litr·o. Niio l:a carneiros nem cabritos p!!.ra en 'ão não se limitou a viola.r as leis par;\ 
sustenuu· um pequeno consumo. que o mercado da 0.1.pit.al Federal fosse abas· 

AinJa ultimamente. para. obter uma. boa tecido t!e carne. o ;;overno de então teve que 
cabl':l. de leite. tive de levai-a do JUo de .J:~.ne.i- açarret:tr um prE"juizo de E.OOO:OOO$. e 
ro;em uma g-rande redonde%n não encontrei v. Ex:. sa.be qne ainda ha. bem poucos dias a 
uma só que p1·esta:sse. Isto em um:t Mna. Ca.mu.'t'a. votou am credit.o de tres mil sete
criaA.lora. ê r·eahnente pal"..t n.llmirar e a ttesta c·ento3 e tantos contos. restó destes oito mil, 
o atrazo du. industria. differença. do preço pelo qual n. carne era 

Até o toucinho e a. i:-anh:~ se importam h<'je adquirida no matadouro e fOl'J.J,cida. a. esta 
em larga esca.la nos centros pastoris de i\lina.:s. Capital. 

Ora, um Estado que evidentemente nã.o o sa. CASSIANO no NASCili&.,.To-Dura.nte a 
produz 11ara seu consumo, tem o direito do minha. a.dministração eu mesmo man<lei dar 
exigir de uma população enorme o sacl'ificio LOOO:n.~ por cont.1. dessa. despeza.. 
de pa..,o>ar caro o excesso de su:J. mercadoria 1 ~v.~ 

Quando, ao cabo de longosannos de crise OuTROs SRS. ::lEPUTADOs tlão apartes. 
chegn_u-se á solução forçada de importar gad~ o Sa. SERZED.ELLO ConaEA- Eu mesmo 
do R1o da P•·ata. pa1·a attenua.r a. miseria. expedi mais ta.rde, como Mini!?tro da. Agri
publiC(!.. quan<!o agora se começ.a. apenas cultura. um aviso modificando as tarifas da. 
a. melhorar de sorte, pretentiem os represen- E,;trMla de FeNo CE:ntral, porém fui obri
tantes ele Minas jungir novamente o povo à gado a attender ainda. á questão <le forne
fome. só para elevar o preço da carne ao sa.- cimento ne gado nest.'\ Capital. diminuindo o 
bor de alguns producl.óres que não querem imposto de tronsporte para. o gado em pê de 
ou não podem pro•! uzir barato 1• 50 Ofo. 

Diz o nobre deputado por Goyaz que não Ora, Sr. presidente, quando os Estados do 
tem fal bdo gndo a est.a. Ca.pit~tl; ma.s, Sr. Norte estão. como, por exemplo, os Estados 
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do Par:i. e Pernambuco, assoberbados pela 
~ri~ da alimentação ; quando a popula,s:.ão 
mtmra do meu Estado faz pressão sobre a 
Intentlencia Municipal para. que esta a.cceite 
o monopolio, porque este llle dá. "a carne 
mais ba.ra.ta do que lhe dá. a livre concur
rencla; quando se tem observado que no pro
prio Estado de Minas, por confissão de mi
neiros illustres, a carne se vende por um 
preço exaggerado ; não se eomprehende que 
se queira estabelecer a titulo de proteger a 
industria pastoríl do Estado de ~finas, a taxa 
de 15S por cabeça de gado, taxa que, si não 
vem tornarprohibitiva a importação do ga{}o 
argentino. vem com certeza elevar de muitO 
o custo desse genero. 

0 SR. RIBEIRO DE AL:IIEIDA- Não apoiado. 
vem apenas i:;ua.l3.r o gado estrangeiro ao 
gado mineiro. (011tl"os Srs. deputados clao 
apa1·tes .) · 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA. - 0 nobre de
putailo diz que a taxa de 15.) por cabeça vem 
apenas igualar o gado estrangeiro· ao gado 
mineiro; mas S. Ex. não tem absolutamente 
~zão. porque não se trata. de estabelecer a 
tgualdade para a venda do gado mineiro e do 
f,'ado importac1o do Rio da Prata., e tanto 
assim que SS. Exs. mesmo já. leram aqui cal
cuJos que provam que o gado argentino ainda 
poderá ser venrliclo com lucro muito maior 
que o gado mineiro. 

V. Ex. e a Camara bão de fazer justiça ás 
minhas intenções e ns da. Commissão de Orça
mento, acreditando qne uma com missão que 
levantou a doutrina. proteccionistl. para. as 
industrias na~ionaes e procurou estutla.r a 
questão dos orçamentos, no sentido de esta
tielecer t&rifa pro~tora, não viria pa.ra esta 
Garoara defender interesses estranhos aos de 
sua Patria. 

Os nobres deputados não teem absoluta· 
mente razão em pedir a aceeitaç.'io de sua. 
emenda n. titulo de l!lna igualdade que vem 
produzir apenas a alta de preço para. a. ali
mentação e cu os em prazo para que assumam 
a responsabilidade rle E>Sta.belecer um imposto 
de 15$ por cabeça de gado importado, e acar
retarem com todas as consequeneias quando a 
especulação se introduzir na. Capital Federal 
e a fome vier ameaçar esta população, quan
do novas difficutdades, deante de uma. vida 
que nos a.sphyxia, vierem tornar impossivel 
a Tida rlo pobre, do proleta.rio, de todos os 
que traba.lbam e vh"em de ordenado certo ou 
tlxo. (Trocam-se ar~artes.} . 

U:~t Sn.. DEPUTADO- O pobre come carne 
secca. 

O SR. SE:RZEDELLO CoRA'EA - Não é .:.-orno 
representante do Districto Federal; e como 
brazileiro e como homem que teve da.ra.nte 

al~tUm tempo a. responsabilidade no meio das 
difficul•lades de uma. época como a. que atra
vessámos de governo encarregado de J:rovi
deneiar sobre o abastecimento de carne nesta 
Capital, que eu ta.llo assim. 

Nãc é tanto a questão de preço, não é tanto 
a. questão de se saber se teremos carne na. 
Capital pelo preço de 2$-'500. 3, 4 ou 5$ por 
kilogra.mma, e a. questão de impossibilidade 
completa de obter essa carne. 

0 Sa. RIBEIRO DE ALbfElDA-:-' Não apoiado. 
O SR. SERZEOELT.o CoRRÊA- Posso assegu

rar a. V. Ex que fui ministro e como minis
tro verifiquei isto, maltas vez.es tive esta ni
ficuldade; muitas vezes o governo esteve 
sobresaltado .e a. inda. na. pasta do interior e$
t~ve um collega de V. Ex., um mineiro illus
tre. e~te teve os mesmos incommodos e as 
mesmas dificuldades, ~:~lle sentiu sempre os 
mesmos embaraços para fornecer carne a 
esta capital. Isto é um facto que não se con
testa.. 

De modo que eu considero ... (trocam-se 
apartes. ) Sr. presidente. tão pNjudicial, pelo 
menos durante algum tempo, a adopç.ão da 
emenda apresentada pela illustre baucarla 
mineira, cujos intuitos patrioticos sou o pri
meiro a. reconhecer e acatar, que neclaro a 
V. Ex., e não vae nisto pressão alguma ao 
espírito da. Ca.mara, não vae a intenção de 
crear dilliculdades á. sua. liberdade nas vota
çoos. vae apenas a. atnrmação da consciencia. 
que eu tenho da. enorme r~ponsabilidade 
que ha de pesar sobre aq uelles que adoptarem 
a emenda e o; perigos que em seu bo,io 
traz ella para o paiz, para. o governo, 
no dia em que ror adoptada. l'esponsabilidade 
sobve os representantes do Districto Federal 
cuja. população será a primeira. a. sotl'rer, re
pito. com a coosciencia. de quem sabe o que 
diz, de quem defende a vida de seus consti· 
tuintes que si fot· approvatl.;~. est..'l. emenda. 
en ilã.o terei absolutamente coragem de redi· 
gil-a no orçamento para 3• discussão, e pe
direi minha. exoneraçii.o da. eommissü.o. 

VozES-Oh! isto e quere~· fllzer pressão. 
0 SR. NOGUEIRA. PAR.-\NAGUA'- 0 nobre 

deputado tem t':l.zão; é como se consegue 
mais nesta. Cam:~.ra., é fa:Lendo pressão. (Outros 
Gpartes). 

O SR.. PRES~ENTE-Attenção 1 
0 SR. SERZEDELLO CORREA-M3.S, Sr. presi· 

dente, os nobres deputados não querem real
mente ter um pouco de tolerancia.. 

O SR. RtBEtn.o DE ALlllEIDA-V. Ex. é que 
està intolerante. 

0 $&. NOGUEIRA PARANAGUA' - V. Ex. é 
que nos ame-lça. com a sua. exoneração d.3. 
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commissão, si a medida passar, e queixa-se O ~n. SER.ZED'ELt.OConaf:A.-Sr. presidente. 
de intolerancia. de nossa. parte! eu na.o me occuparei com os discm-sos feitos 

O SR. SenzeoELLo Con.n.~.\.-Sr. presidente, nes~ Cama.r:J.. pelo illustrado raprosentante 
não .ta.ço ab,;olut.'lmente ameaça; peço para da oanca.Ua R1o Granden~e o Sr. Dr. Pinto da 
mim a liberda,le que tem qualquer membro Rocha e }lel•, meu coltE\g(l. representante do 
de commissão nesta C;~.mara. Não faço abso- Districto Federal o Sr .. José Carlos, a não ser 
luta.mente ameaça; comecei até com ta.nta. para agradecer a SS. E:ts. o concurso q\le 
attenção,salvand,o os bons princípios, CJmecei prestaram ao relator da receita facilitando
declara.n·1o que não tinha absolutamente in- ~e a_ tarefa. de dtscuttr a questão do xarque, 
tenção de, sique1• cerceia.1• de lon"'e a liber- ja brtlhantemente discutida. por SS. Exs., tle 
dade que teria a. Cama1-a para -vot~r a emenda modo a nada deixar a desejar. 
como entendess~. . . . . . SS. Exs. defenderam perfeitamente bem as ? qu~a_voquet para mtm, e o diretto.: deante mtenções da Com·missão de Orçamento,quando 
do. preJU!zos que entend~ que a v~ta.ção desta combatem a questão do imposto do gado e 
ell!-enda. vem acarretar a. popula.çao do Dts- concedem essa insigniltcante protecção ao 
trtcto Federal. que. represento nesta. Camara., xa.rque. 
direito que deve ter tOdo o representante de · 
querer• guardar bem os legítimos interesses O nobre ~eputndo pelo Rio G~nde do Su~ 
de seus comittentes... fallou debatxo de um ponto de V!St:l. geral, e 

_ verdade, lila.s advogando tanto quanto pos
O Sn.. Rl!J~ DE Al.m:IDA.- V. Ex. nao sivel os interesses de seu Estaflo. 

faz monopolto dLSto. r . 
O S S Co · . 0 Sn.. CASSIANO DO NASCl!IIENTO-Ma.lS pa.s-

~- ~tt~RDELLO RtU::A • • •. • avoquet to1•il que nenhum outro; mo.is directamente 
~ra m~~ diZla e~. dea~~ dessJ. ctrcumstan- interessado nesta questão do que nenhum 
Cl:l., o d1re1to d~ na.o redlgu' uma. emenda que outro. (Nao apoiados do. bancada minei,·a) 
ven::. trazer a tome para a.quelles que me ele- · . · · 
geram. (Apoiudos e nao ~poiaàos). ~ Sn. • . SERZEDELL~ Coaat:A;- Estado fron-

O Sa. Josi·: CARLOS- Apoiadissimo; cada teu·o. cuJa prosper1dade, CUJ~ engrandeci
um no-õéu papel: os mineiros no seu, nós no meu~o merec~ todas as attençoes dos verda.-
no>so. dadetl'OS patnota.s .•. 

O SR. NOGUEIRA. PA.R,\NAGUA' - Não deve· O Sn. Rmemo DE ALMEIDA-Como todoo. 
mos encaro.l' a questão pelo la.do do interesse O Sn. Senr.eoer.to C'>RREA.... pela. posição 
de uma. par~ do territorio, e sim pelo lado melindrosa mais do que neuhum outro. 
do interesse geral do pa.iz. PJl4rtcs). 

O Sn. SERzEDELLo Conab:A- Sr. presidente, ~r. presidente, é impossível continuar 
vou deixar a questão do gado; vou deixar, a.ssun. 
porque quero ter tempo de concluir as obser- O SR. PaESIDENTE-Attenção! Quem tem a. 
va.ções que tenho de lazer sobre o Ol'ç:~mento palavra é o Sr. Scrzedello Corrêa.. 
da. Receita, respondendo a. totlos os oradot·es 
que fi1.eram a. ct•itica rleste mesmo orçamento. 

Deixo a questão do gado, para me occupar 
da. questão do xarque. me sorprehendeu to 
que em uma As;embléa brazileira (05 nobres 
rleputado.> me desculpem), aquellcs que de
fenr'em um imposto de 15$ sot.re o gado, 
só encontrem como argumento contra .a Com
missão de Orçamento. o ter ella. concedido 
uma pequena protecção a uma. industria. de 
outro Estado amigo. 

O Sa. RlBRIRO DE .~tMEIDA-E' incoherencia. 
O SR. Joio LOiz-E' uma excepç-d.o feita ao 

Rio Grande. 
O Sa. CA.SSIANO DO NAscon:~-Não ba in· 

colierencio. nenhuma e eu -vou demonstrai-o 
Ouçam-me os nobres deputados. 

O Sa. Rrsemo DE ALliiEIDA- Ahi ê que V. 
Er. está defendendo os interesses do povo •.. 

o SR. Josi: c.uu.os-Agora é que estou me 
convencendo que a. fome tem cara de hereje. 
(Risadas.) ·. 

O Sn.. UR.DA:o\0 n~; GolivEI.I.- Os a.pa.l'tes são 
permittidos. (A1loiados c n<zo flpoiwlos). 

O SR. SERZEOl~LLO CO!mt::,\- 8U n.gra.deço 
até muito oso.part.es que o nobre deputado po1• 
Goyaz poss~~ me d:~r; elles me honram muito, 
S. Ex. sabe perfc.>i1Am11nte o t•cspeito que 
tributo á sua pe3Soa. Mo.s o que não pode 
continuar ê a discussiio deste modo ; a.ppello 
para todos, appello para V. Ex. e appello 
pat-a a consciencio. do proprio publico que nos 
ouve. 

Um ou outro apart.e que venho. a proposito, 
que venha incidir sobre o objecto em dis
cussão, orienta o orador, e permitte uma re
sposta mais ou menos de 3.(XX)rdo com a sua 
capacidade ; m:J.S, esta chusma. de apartes de 
um e de outro lado, esk verdadeiro dialogo, 
pert:11'ba tudo. sacrifica. o orador que nã.o 
pôde ser ouvido e encade:~or os seus racio
cinios (apoiados), perturba a01'dem no recinto 
e mesmo a elaboraçiio dos :l.l'gumentos, que o 
orador tem necessidade de fa.zer para acom-
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panhar o a: ,que ou a. defesa das i·Jéas que 
discute. 

Espero, :po1•tanto. da tolerancia de meus 
illustres collegas. que me ouçam. Poderão 
tomar a. palavra depois, para. refutar minhas 
opiniões, as~im como . na 3• discussão podem 
ainda. occupa.r-se do mesmo assumptv, com 
vastidão e demora. 

O SR. Jost CARLOS-Apoiado. O boi dá. para 
tudo ! (Riso) 

0 Sa. SERZEDELLO CoRRgA-Qs illustl•es 
deputados fizeram 1·ererencias a om imposto 
estabelecido sobre o xarque,mas não attendem 
a que as providencias esta bel<Jcidas neste or
çamento, são providencias que obedecem mais 
ou menos a um systema. -

A commissilo, sendo republicana, sendo 
uma commi~ã.o do seio clesta Camara, não 
podia deixar de attender á. situação melin
drosa. em que se achava o Rio Grande do Sul, 
não pódia deixar de attender â.s condições 
precarias da. vida economica daquelle Estado, 
1ue passará. por um verdadeiro cataclysma, 
que tinha visto os seus campos completa
mente despovoados, as suas Estanciascorilple
tamente abandonadas e destruídas, a sua. 
industria pastoril completamente depaupe
rada. e estragada. 

Fazendo-se a pu<!ifica~ão politica, fazendo-se 
a pnz das a.rma.s, 'não et-a possivel estabelecer 
para o Rio Granne do Sul a guerra economica 
.(muito uem); não era possível estabelecer 
para o lUoG1-ande rlo Sul outra.~ providencias 
que não fossem as de ir proteger a.quelle Estu
do, ir foment.:u· as suas fontes rle riquezas. ir 
restabelecer as condições de fortuna. pou
pan~·a e bem estar que antes da rovoluc:ão 
al!i existiam. 

0 SR.. URBAi"O DE GOUVEIA - Esta.mçs de 
inteiro aecordo com V. Ex. 

O Sa. SERzEoEu.o Coatâ:A. - OÍ·a., a. com
missão ao mesmo tempo que estabelecia. uma. 
peqoena taxa para o xarque impot·tado, esta
belecia uma oukJ. providencü~. :~ de pc~r
mittir a. introducç.ão pela frvntcira. tio Rio 
Grande da Sul de productos dn. industria pe
cuaria, livres de direitos, justa.mentc para ir 
re_povoa.t· os campos do Rio Grande do Sul, 
para ir fo1·neccr gado ãs Esta.ncia.s c xar
queadas. 

Nestas condiç~s. como permittir que o 
xarque esb•angeiro em ou tras coudic·ões de 
desenvolvimento e produc!;ão, não fosse um 
pouco taxado ? 

Como não favorecer a industria do :xarque 
no Rio Grande do Sul. que está em ~ondições 
tão preca.ria.s e delicadas ? 

Os illustres deputados não podem appellar 
paro. o Estado de .Minas, colloca.ndo·o nas 
mesmas oondii)Ões do R.io Gt-ande do Sul, _por 

-------··-----
que não ha. absolutamente paridade ahruma 
entre uma. situação e a outra.. ., 

SS. EExs. podem querer equiparar as con
dições dos dous Estados, mas eó farão com 
in.justiça. com otren.sa aos sentill!vatos do 
pa-triotismo que deve se1• o apanogio de todo 
o bom republicano. 

Sr. presidente, em relação ao Rio Grande 
do Sul a. Commissão de OrçAmento foi avara 
foi rigorosa.. Ella. não acceitou o emend~ 
como a bancada. rio-grandense apresentará., o 
como era recbmada por todas as Praças com
merciaes do Rio Grande do Sul; ella rejeitou 
o augmento de 250 réis sobre o xarque para. 
acc_eitar o de 150 réis; e é este a-ugment~. que 
.os Jllustres deputados que n.r1:vogam o im
posto do gado, dizem ser uma.agmento cruel, 
porque ê de mais de 150 •f• ~ Nã-o ê exacto. 
Infelizmente, estas palavraS>, ditas aqui na 
Ca.mara, teem repercutido no Prata, e os 
nossos visinbos julgam-se autorisados a re
pr_odllZil-as. dizendo na imprensa que a Com
mJssão de Orçamento inceta a _politica de 
represalias, dando isso motivos }Ja-ra inimi
za-des, e a que os exnloradores continuem a 
trabalhar cont1-a essa.· politica ele confra.ter
ni~açã.o, de concordia e de união tii(l neces
saria a. vida e ao desenvolvimento das Repu
blicas sul-americanas. 

Ora, a verdade é a seguinte: Pela elevação 
de tarifa, :pela. modificação do cambio de 24 
para 14, modificação que é estabelecida para 
todos os generos importados. e até mesmo 
p~ra os medicamentos que vão servir ú. cabe
ceira. do pobre e do moribundo, o xarque 
pia tino passa a pagar 132 réis o kil9grarnma, 
ora, a. commi~são propondo 150 réis, eleva- o 
apenas 18 réis. São 18 reis que a C:~mara 
está disputando á quest.\o da carne secca., 
para favorecer o Est:1.•\o do Rio Grande do 
Sul. 

O SR. 0\'i!liO ABnA~TES - E a impo1•tação 
livre de direitos do gado que entra. para. lã.? 

O Sn. SER.ZEDELLO CORRE:\ - A importação 
livre de direitos para o Rio Grande do Sul é 
uma. mcdicla. de política economica, de sabe
doria. política, que poderi:~. ter sido a.rlopt..·uh 
ha. mais tem_po, quando os nosso; visinhos, 
ma.is previrlenies, mais estudrosos, mais c:J.U· 
telosos, .iti de ha muitos annos a adoptaram. 
Niio é pos~ivel que se tenham permittido no 
Estado Oriental e na Republica Argentina a 
passagem livre do nosso gado para Já, sem 
q\le nôs a.doptemos a mesma proYiõ.encia., 
com o intuito justamente de a.ttrabir o gado 
c!e um grande numero de estancieiros, que 
não sito Ot'ienta.es. nem argentinos, que são 
bmzileiros, e que naturalmente preferirão ir. 
abater o seu gado nas xarqueada.s do Rio 
Grande do Sul, para que sej:~. export<l!lo, 
p.uganclo ao Est.'\do do Rio Gronde, que ac.'l.ba 



de passar por uma. grande calamidade, esse 
pequeno imposto de exportação. 

Julgo, portanto, ter demonstrado que a. Ca· 
mara. fará. bem. procederá. pa.triotica.mente, 
acautelará os iote1·esses nacionaes, recusando 
a emendada. bancada mineira sobro o gado, e 
acceita.ndo o imposto de 150 réis para o xarque 
importado do Prata. 

A outra emenda. q11e tem merecido obser· 
vação da Camara. é a que se refere ao sal. 

Filho de um Estado do Norte, destinado a. 
ter a exploração de riquíssimas salinas. ~e eu 
consultasse os impulsos de mf'u coração, os 
atrectos de minha. terra nata.!, as dedicações 
carinhosas que voto no torrão onde nasci, 
com certeza. nã.o estaria. desta tribuna., contra. 
a. opinião, neste ponto, da. maioria da Com
mis~ão de Orçamento. pedindo a cama.ra. que 
não acceite a emenda que elevr.. ao dobro o 
imposto do sal. 

Quando em 1866 se começou a industria da.s 
salinas. a nossa. pr.oducção era completamen· 
te diminuta, rerluzia·se eUaa 2 ou :3 milhões 
de litros. ao passo que a importação era de 
36a 38 milhoes de litros 

Em 1888. j& no regimen do imposto esta
belecido sobre o sal importado, as condições 
de desenvolvimento da industria de salinas 
mudaram completa.!llente. 

Propaf,<aram·se extensos estabdecimentcs 
por to<la a nossa costa. especialmente do 
Norte, de mono que am 18!:12 a importação 
passou apenas a ser de 4 milhões de l itros, e 
a. producç.ão nacional passou a ser de 44 a. 46 
milhões; quer dizer. que a importação tinha 
qua.si que sido completamente annullada. 

De modo que a industria. do sal acha-se em 
condições, de não p1·ecisar augmento de im· 
posto, de não prec1sar de prol.ee<:ão. 

E' uma industria perreitamenta esta.bele· 
cida. no paiz,que j& annullou qua$i compieta· 
mente à. importn~.ão estr:1.ngeirn. E sinão 
annullou completamente é naturalmente por· 
que o sal estranseiro p1·e.sta-se talvez, de pre· 
ferencia ao sal nacional. ::~ salga das carnes. 
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que o sal não pos.-a. servir pa.ra a alimentação 
humana ou a certo e determinado destino, de 
modu que é nece.<:Sario o aperfeiçoamento do 
processo,é ne<:eSS&ri•J mesmo a refinação; e eu 
não sei si serà pelo mão preparo ou mesmo 
pela natureza de substa.nc1as estranhas que 
não tenh:~.m podiito ser eliminad.·s do sal na· 
cional. a verdade é que os nobz•es represen
tantes do Rio Grande tem razão quando affir· 
mll.m qllc o sal nacional que se presta para a 
salga. dos couros. parao engordamento do gado, 
para a cultura. dos terrenos. entretanto nã.o 
se presta para a. salga das carnes. E. Sr. pre
sidente. isto não deve sorprehender, porque 
posso a..o:se,"U1-ar a V. Ex. que a França tem 
para o sal importado varios impostos. 

Assim é que o sal que entra para a fron
teira belga paga. o imposto fr. 1.56; o sal que 
entra por outra qualquer fronteira paga 
apenas fr. O 6fl; ao passo que o saI do Senegal 
ã isempto de todo o imposto. 

O Srt. NoGUEIRA PARA!\AGtiA- Proteja o 
sal de uma colonia sua. 

0 S1t. SERZEDELLO CoRREA-A questão não 
é só de protecção a colonia pois que, o sal 
que entra. de outros Jogares que não a. fron
teira belga. pa-ga um pequeno imposto. Em 
França eu posso assegurar a V. Ex. que a 
protecçã.o se faz, mas se faz racionalmente. 
assim é que ninrl<lo ha. pouco tempo ainda li 
em um relatorio de Leon Sa.y que o governo 
manda.,·:~. restituir os direitos cobrados sobre 
o S.'\1 que havia sido empregado nos prepara· 
dos de soda e na manteiga, simplesmente 
porque esses productos eram dest inados iL ex· 
porta.çüo; mas no entanto o nobre deputado 
sabe perfeitamente que o sal em Franç.a. ~a 
imposto de consumo e o imposto jú. foi objecto 
de gr:a.nrles dísturbios tornando-se impopular. 
mas llem por isso elle está supprimi•lo. Con
cord;~ria com a protecç;ío si ess·\ industria 
precisasse desse pequeno auxilio, ma.s o au- · 
gmento de producção nacional do sal, o 
quasi desaparecimento da importação revelam 
que elle é •lesnecessa.rio e inutil. (.4JlOiac/os, 
llltlito bcnl.) 

Não ha com que sorprohen•!er-nos a e.>se re· 
speito. 

V. l.'x. sabe QUC O S:!.l e ex.tr .. hido OU das 
:1.guas marinha> ou de dcpositos denomin:l.dos 
jazidas de sal-gemma. O processo da extrac
<áo é sempre o mesmo: ou se fa.z por meio do 

. cnlor solar ou em fornos especiaE>S onde ~e 
opera a evaporação 1la a[fua, quer natural. 
quer artificial que contem em dissolução a 
ma.teria. salina. o cblorureto de ~odio. Pois 
bem: quer s~ja solnr. quer ignigeoo. o sal 
tem a sua. composição cbimica. sempre c 
mesma. 

Sr. presi•lente, ne';t.aS condiçües, par.\ uma. 
iudustria quej;t:~obsorveu qua.si que a impor· 
taçiio do sal estrangeiro. quando 44 milhões 
são produzidos no paiz, quando apenas 3 ou 
4 milhões de litros são fornecidos em sal es
trangeiro. quasi todo destinado ao Rio Grande 
do Sul, não parece conveoicnte acceitar uma 
emenda, dobrando o imposto do sal a impos· 
sibilitando completamente a. entra.da. desses 
4 milllões de litros destiuudos :1. mistet• es
pecial. 

Mas. no em tanto. conforme o ponto de on,le 
é ext1·ahiuo, o sal se acha de envolto com 
outras substo.ucias,como seja os saes de sodio, 
de magnesio que muitas vezes fazem com 

Eis ahi, St•. presidente, as observações que 
tinba necessidade de faze!' sobre as tTesemen· 
das que mais discussão tem provocado nesta 
ca.mara. 
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Passarei agora a. me referir a outro~ ora
dol't'&· 

Em segundo Iogar. devo dizer algumas pa
lamas palavras ao nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, Sr·. Dr. Lacerda, que começou 
pedio1o para a cobrança dos impostos de 
sello, de rumo e de consumo nos município~ 
onde não houver delegados nem •!ele,aaci~. 
que se a<X-eite o systema de concordata. do 
accordo. estabelecido pre:sentemente entre a 
União e alguns Estados. 

Devo dizer á. V. Ex., Sr. presidente, que o 
nobre ucputado não conhece as di!ficuldades 
que tem tido o govern:> da União para tornar 
eífectiva a. cobrança <}o imposto nos ditre
rentes municípios. 

Uma cou~ que deve sorprender a todos 
aquelles que ~tudam os orçamentos é a di
minuição do imposto do sello e a nenhuma 
renda que se tem tirado do imposto de fumo. 

O SR. JosÊ CARLOS-Pelo mào processo d:1. 
cobrança. 

0 SR. SERZEDEL'LO CoRR.t:A.-Especialmente 
pela. impossibilid~de de se fazer a cobrança. 
.real e effectiva no paiz. 

O systema dos accordos tem produzido ver
dadeiros attrictos entre o Governo Fedem! e 
os Estados. 

Na parta referente ú.cohra.n-;a. dos impostoõ 
estadua.es por pessoal fedenl o governo da. 
União tem sido obripado a transi:tir com os 
gover!ladores dos E:;ta.dos e. o que é mais 
ainda, com deputa.dos influentes ne.."'5CS Bs· 
tados. mantendo em muitos um re:;imeo que 
é verdadeiramente inconstitucional. Mantcn· 
do·se em muitos EstAdos e~ta. anomalia ; 
o governo tem declarado em avisos ex
pressos e terminantes que tnl c tal imposto 
neste ott naq uella lMn.do ó um imposto sobre 
a. importa.ção e.~tt·:~n;teiJ'll., ó um imposto (IUO, 
ou ó inconstitucional. ou que. :>i t'~ fdto pelo 
~t.ado. deve ser restituído:~ União. 

No entretanto empl'egados r~dera.cs sob n 
sua. immediato. jurisdicção continuam :L co
bnr esse im1:osto e a. cobro.l-o p:tra. os Es· 
tados! ! 

Por outro lado, os impostos da União, en
tregues a cobrança dos exactores estaduaes 
teem dado um resultado ne,"8.ti vo tendo dimi· 
nuido a renda. do sello e o imposto do fumo 
não sendo mesmo collectado. 

O systema do accordo feito a cobrança por 
empregados que não se acham sob a imme
diatajurisdicç5.o da autoridade federal, em
pregados que nã.o tem o estimulo e não re
ceiam ao ·mesmo tempo ser castigados pela 
desídia. e pelo relachnmento na cobrança no 
exercício <le suas fun~s sô tem prltiudicado 
o Thesouro : o impostO do sello tem dimi· 
nuido e o impo.~to do fumo que devia, sob 

c:\lclllo provavel. · produzir de 8 a. 10 mil 
contos, não tem dado rua.is que 600 contos. 

01'11., quando a.s CJmmissões do Or·~,amenW 
veelll a esta C,.mara estabelecer novos im! 
postos, onerando o contribuinte, deixar con~' 
tinual· este regimen da. não cobrança dos 
impostos federae.s, e a.bsurdo. 
~ comrnis:;iio pt·opõe, pois, que :;a volte no 

r.:ginJ!3n que no terupo do imperio produziu 
alguns l'esulta.dos e tão bons que o nobre de· 
puta.do pelo Estado do Rio de Janeiro confes
sou que, uma vez suspenso. foi mais tarde 
posto em execução provisoriamente emquanto 
não se providenciasse de outra fórmn, não se 
tendo nunca providenciado de outro modo. 

O nobre deputado disse que Qs agentes do 
correio nos municípios onde não ba delega· 
cia.s especia.e:; para a cobrança. são iodividuos 
que em geral nã.o tem o preparo pa.ra. esse 
em:.rego. 

E' essa a grande diificul-lade: a necessillade 
de se encontrar pessoal hAbilitado para a. co
brança desse imposto. Já era essa a difficul
tade no temp:~ do imperio. Em geral nçs mu· 
nici pios do interior é difficil encontrar pes
soal ha.bili tado e q nando o não s~ja. o agente 
do correio pode1'li. o gové1'no nomear collra.dor 
·~U.oneo o.ugmentando a o.rea do suo. jurisdic· 
ção, 1lo modo a compensar a despeza que se 
Jaz. por uma cobrança mais avultada. 

Em geral em nosso interior o agente do 
correio mesmo os rte 3• c 4• classes são das 
}JCSSoa.s mais habilitadas do logar salvo uroa 
cxecpç-lo ou outra pel:~. prow~o e politi· 
ca.gem. ( Apoiatlo$ ~ apt.1rtc:t ) 

De1·o o diwt· ainda. algumas palavras ao 
no!•rc deputado pelo. Ba.ltia o Sr. Nciva, um 
dos coll<~::as que mais ca.ptiYaas n.ttem:ões da. 
( ·arn .'Ira pl!lo zelo que mostra om favor do seu 
Estado. pelo amor e compctcncia com que 
procul'a cstud11r to• las a.s questões. Sinto que 
S. Ex. não cst!'ja presente para. convencer-se 
t.lo q uc tomei na maior consi<lornçã.o a mnen· 
d1\ que S. Ex. apresentou relativo. á. cunha· 
~r.m <lo nil{el autorisando ogo,·erno a man· 
d:~ r Yir do estrangeiro, caso a Co.sa rle Moeda 
niio o possa. fazer, cerca. ce 10.000 contos de 
nikcl par:~. provêr os mercados da moeda de 
troco rndl:.-pensavcl ás compras e venitas, e a 
todos os pa..,~mentos . Em relação a. emen<ia. 
de S. E.t, sou um vencido no S<Jio da. cmnmis· 
siio. A miullaopinião é que esta emenda deve 
se1• acceita. · 

Fui :\Iioistro da Fazenda, e posso assegu· 
rara S. Ex. quo não bavia dia em que dos 
governadores dos Estados, das Praças com
merciae3, de casas commercia.es importantes 
não "'lessem telegrammas sollicitando com a · 
maior urgencia,quasi que pelo amor de Deus, 
que se fornecesse nikel a esses Estatlos. 

As providencias não se fàZiam esperar; el· 
las se accu.mula vam .sobre a Casa. da 1lioeda, 
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-e esta repartição respondia sempre que esta
va. providenciando. Providenciava de facto e 
com zelo; ma.s as neces:>idades e as reclama.· 
ções eram sempre tão grandes. que era a.bso· 
lutamente impossivel attendel-as. 

Sr. presidente, esta. questão da. moeda. de 
troco está. reclamando as providencias as 
mais sérias, as mais energica.s do Poder PU· 
blico (apoia®s), ella. está dando causa. a ver· 
dadeiras especuJações, emittindo companhias 
e ('rnprezas va-Ies a titulo de troco, i nunda.ndo 
o paiz de papel ao mesmo tempo que forja.m 
capital fictício. 

A emissão da moeda divisionaria. e uma 
attribuição que todos os governos reservam 
para si. Governo nenhum que se pre7.e con· 
cede a. Bancos ou institutos particulares a. 
faculdade de emittir moe·la. de troco. Desti
nada. a facilitar as transacções e por conse
quencia., a uill:~. circulação espa.ntosa., ella 
~e perde em grande quantidaile, se estraga, 
se deteriora., de modo que em geral é sempre 
grande o lucro que tem com a. sua emissão o 
Estado dando-se-lhe um Ta.lor intrínseco infe· 
rior ao valor do titulo para evitar o seu 
desmoedamento. 

O SR. BEVlL.\QUA - E encaixota.·se de pro· 
posito parJ. se·emittir papeluch:>. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Nesta.'> condi
çães todo governo tem interesse em zelar esta 
attribuição e fazer a. emissão da moeda de 
troco. 

Em nosso paiz está se danclo este facto: por 
todo o interior dos Estados centraes,doa Esta
do> do Norte. dos Estados do Sul, por toda a 
parte se est.~o fazendo em larg:~. e:;ca.la emis· 
sc.ies de pa.pel falso e o que m~is é. como uma 
vet'lla.deira especulaçii.o p1ra. diJI'erentes em
prezas. especulaç;1o que consiste no seguinte: 
emprezas de bonds. de generos come>tiveis, 
etc., emittem ditrerentes vales sob o pretexto 
da falta de troco e vão introduzindo na cir
culação esses bilhetes as vezes em quantia. 
avultado, assim uma. verdadeiro. emissão de 
capital, com o qual negocla.m e do qual vivem . 

Nestas condi~ só ha dous pr~essns para 
evitar o mal. Urn delles e punir nquellcs que 
fazem as emissões, mas ao mesmo tempo que 
o Poder Publico va.e punir, corrigil' o abuso 
é preciso que forneça. ao povo a moeda neces
saria. para o troco. fazendo calar 03 reclamos 
e cessar os pretextos para o abmo. 

Isto não se faz,porém, com 10 ou 20 contos. 
são precisos lO mil ou 20 mil contos que 
abasteçam o merC3.do, foi por isso que no seio 
da. Ca.mar;~. defendi a. emenda do nobre rlepu· 
tado. O 2• é abastecer iiE! cbotrre com 10 ou 
20 mil contos o mert!ado! 

0 SR. BUENO DE ANDRAD.-1. - Não acaba. O 
mal. ~ 

C:lm:uà V. V [ 

0 SR.. SERZEDELLO CORRf:,\-Não acaba. mas 
remedeia um pouco. Eu pensava Sr. presi
dente quando gove1•no que a. moeda de nikel 
fosse desmoeda:1a.; mas estudada a. questão, 
verifiquei que não havia. desmoeda.mento. O 
que ha rea.ltncnte e uma disseminação em 
larga escala., é o res:1Ltado da. modificação 
porque p;tssou o t ra.ba.lbo agrícola. e indus· 
trial, é a real necessidade de maior qu:>.nti
rla.de de dinbeil·o em circulaçiio, e que se faz 
tanto mais ne~c.>ssaria., qua.oto a depreciação 
da. nossa moeda. influe tambem sobre onikel. 
O nikel. a.pezar de ser uma moedJ. de troco, 
é uma moeda. de compra e venda, e nes5'\S 
condições hoje precisa. de tre> vezes mais de 
nikel que se p;-ecisa.va. quando o cambio es
hva. a ~ 7 d . ou a. 24 d. 

Está ahi u ma das razões porque eu defen· 
di a. emenda. Si ella. não providenciar defi· 
nitivamente, pelo menos ate011a um pouco os 
encargos da Casa. da. Moeda. fornecendo ao 
governo uma grande quantidade de nikel 
em um dado momento, que ha de inquestio
navelmente castigar aquelles que emittira.m 
esses valles pela restituição que serão obri
gados a fazer em nil\.el a. a.quelles que não 
precisando dos valles e neUes não confiando 
forem levai-os ao troco. · 

U:.r SP .. DEPUTADO- Mas com prejuízo do 
Tbesouro ~ 

0 SR.. SERZEDC:LLO CoRRÊA- EU não sei si a 
adoptação da emeuda tl':l.râ. prejuizo do The
souro; é uma q\Jestão :1. estudar, pois que ella. 
estú. em forma. de :mtorisa~:ão. 

Mas eu não V('joquemal ha.jaemautorisa.r· 
se o governo a. providenciar sobre o forneci
mento ·de moeda. de troco de nikcl com a 
maior urgencia. a todos o~ Estados da Repu
blica. podendo fa•er mesmo as suas encom
mendas oo estrt~.ngeil·o. si acaso reconhecer 
que~ Casa. da :'\Ioedn não esta nas condições 
de promptamente a.ttender com urgencia a. 
uma das me~ idas fiscaes mais importantes, 
que esti sendo reclamada. por toda a parte. 

O SJt. BEvtLAQU.>.- Com essa coodlclonal. 
O SR. CASSIAt\O do NASCt!II.ENro- Mas a 

condicional j a se previa.. 
O Sa. SERZEDELto CoRRF.A- Sem duvida. ; 

nós não poderemos fazer aqui outra cousa si
não salvar os interesses publicos e por isso 
mesmo estamos obrigados :\ respJitar as re
pa.l•tições a que està. confiada.. directa. ou in
directamente a guarda. de:;ses interesses. A 
emenda não póae deixar de encerrar essa. 
conõicional. 

Sr. presidente, te:ho ainda observações a. 
fazer ás emendas que o meu illustre collega. 
Dr. Thomaz Delflno ap!'esentou. 

s. Ex., como representante do Districto 
Federal , a.preseótou algumas emendas que 

S5 
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~~podaram, pelo menos na.s condições em 
que foram formuladas. ter os appla.usos nem 
o apóio da C9mmissão'de0rçnmento. 
· 'A p,ri~!lil:a. da.S emenrla.s apresentadas por 

S; E :r.. se r!lfere ao imposto de loterias, S. Ex. 
de~l~ro~ á Camara. que fallava em nome da 
liber~de para este genero especial de indus· 
trja. '(Riso.-) · 
··· Plior'a. ·esse ·genero especial S . Ex. quer a. li· 
berda.dÊl' em todos os merca.•los. Mas devo poR· derá.r a s. Ex. que realmente a sua emenda 
em vez 'de vir estabelécer o regimen' da liber· 
dade,'ó que vem fazer ó impossibilitar a. venda 
!l~s· p~et,es 'qas loteria.s estaduaes na Capital 
Federal. · 
' 'De t!>dos os mercados para esse pernicioso 
geriero de" iodustria o mais importante e o da. 
Capital Federal. E' aqui onde se faz o gra.nae jogo, oode 'se fazem as gl.'andes vendas, de 
fuO:d.'9 a q'Ü~i ·se podei' dizer que a venda. nos 
E$~os é qunsi nulla. e que por essa venda. 
~~O. e~s~il.'i~!D loteria.s no pa.iz. 

Q SR. Josi: CARLos- Muito bem. 
O Sa. SERZEDELLO. Coanf:A~O mercado da 

CapiW'Fooerál é ·o mercado mais importan
ti:.\' ;· elle · dá:'n~o só para a venda dos bilhe~ 
das loterias do Districto Federal. como ainda 
~ 2: venda das loterias de todos os Esta-

Sobre a. questão r. o hydrometro, Sr. presi· 
dente, devo dizer que na lei do orçainento 
actual. já. existe esta. disposição. 

O governo não uzou da autorisa.ção con· 
signada na lei da lei do. receita; mas V. Ex. 
me ha de permittir declarar a Ca.mara que 
acho o estabelecimento dos hydrometros de 
uma grande necessidade para. esta popula.· 
ção. (Apoiados.) 

Entendo que o bydrometro vem antes de 
tuolo prot.eger o pobre, aquelle que consome 
pouca quantidade de agua. ; porque si a. ver· 
da.de e que lm uma grande irregularidade 
na distribuição, si é verdade que ha. g:ean
des defeitos no systema tia ca.nalisaçã.o, tam
bem e verdade que ba. ricos que teem mag
níficos jardins, que 1;astam de dia. e de noute 
gl'\Ulde quã.nt.ída.de de agua., de modo o. faltar 
muitas vezes a. a.gua. não só nas casa.s parti
culares dos pobres mas até a agua precisa 
para apagar ps incendios. 

E não ha muitos dias V. Ex. '\'iu um dos 
jorna.es mais importantes desta. Ca.pital quei· 
xa.ndo-se de que ti oba faltado a agua em 
su?-5 officinas para. imprimir a folh:L do dia. 
seguinte. 

Parece por ~nto que se ha. defeito na. ca.· 
na.lisação; ha. tambem uma. pessima distri
buição, ba alguns que gastam de mais, ou
tros qne gastam quasi nada, e outros que 

O Sa. JosE CARLOS - E estrangeiros, que gastam o necessa.rio e o hydrometro viria. re-
entl'alll clandestinámente. gularisa.r isto, devendo apenas o Poder·Pa-

Ó SR. SmzEoELLo ConllliA _ A commissão blico tomar as providencias precisas para. sal
nãO J'ulgóu 'po'is prudente estabelecer igual- va.r os veroadeiros princípios lia hygiene., 

d 
· d 

1 
te para a.ttender as necessidades daS classes pro-

da ~ d~ iPl,POSto, quan o ns o rias da capi~ letaria.s, estabelecendo em todo caso uma taxa 
· tal Federal estãooneroda.s, como V. Ex. sabe, sobre 0 rico. · 
P,ór ·certos e· determinados beneficios, e as lo· S.Ex. tratou ainda. com proficiencia. dos im-
terià.S estadoaes rião estão. . . . .. · · postos municipaes cobrados pelo. União. 
· ·E, · \)O~o sio a.s loterias estadoaes que veem Confesso. que é isso uma. anomalia, mas 
desl~r a.s do Districto Federal do seu legi- julgo que emquanto a. Un\ão tiver a seu 
tb:rio··merca.do, <d1atural quo ~sas loterias cargo prov~r s~rviços, que são mu!loiçip_a~ 
~eÜ\ i,l.m imposto mais elevado. outra soluçao nao ha capaz de garantir os 

Mas, Sr. presidente, não teria duvida a.te cofres da União embora. a actual administra
em elevar o imposto das loterins do Districto ção mereça absoluta coruiança. dos Poderes 
Federal e o. imposto do:s loteria,$ dos Estados. Publicas. · 
pái'â. · ·supprilllir a venda, se acaso tivesse Si o nobre deputado entende que o imposto 
meíos, se acaso tivesse a possibilidade de ao- de transmissão de propriedades au%1lia a 
nullar concessões feitas, e de provêr a ~rda. Municipa.lidade eu concordarei com a ~\la 
que· a. receita da Uniã.o havia de te1·, de cerca passagem para o município conser.va.ndo os 
de mil contos, que em tanto importa o im- ma.is a. ca.rg<i da União em re•a.çãó a. su~i'co
ws.to CO~ra.do sobre :u;loterias nesta capital. braaça. e a SU3. distl•ibuição . . 

O illustre deputado por Minas o Sr. Veiga 
m.~~~- ~u-~o DE ANDRADA- Esse barato ~e lcadcr da. 2• ft'&CÇão da. bancada niineira vol-

- tou a insistir nas considerações que já. havia 
Q SR. SERZEDELLO CoRRÊA - ~ao tendo feito sobre o impostO do onro exploràdo ém 

méio de substituir esse imposto. consagra.::O :Minas. · 
como um im_posto que· reca.he sobre todos Rea.lmente Sr. presidente devo confessa.r 
~uelle.S que não sa.b_em· ~ a virtude 'de que me parece o imposto inconstitnciona.l, 
guardar as' suas économia.s, resistindo a. ap}- mas não quiz supprimir um& verba de receita. 
bição de fortúna5 inesperadas, por meio do I que de longa data. estã. consignada. em nossos 

· jogq d,as lo.teria.s. orçamentos. · 
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A camara fa.rã. o que julgar mais a.cer- ellas ~ndes ou pequenas Cidades. não accei-
ta.do. tará para P-Ilas já. tão sobrec&rregadas cóni as 

S. Ex. tem razão no imposto do fabrico do taxas indirectas. novos onus antes de 8Sgotar 
vinho de uva. de cajú, etc. os recursos que podem proVir das classes ta-

A commis;ão não farã. questão em acoeitar vorecidas. · 
a suppressão mantida porém a taxa de cara- Antes do imposto sobre cabeças, que é im· 
c ter prohibitivo para os vinhos artificiaes e posto pelo direito de viver ,ba o imposto sobre 
prejudiciaes a saude. · · · a renda em suas rilultiplà.S · irià.nifesta.ções· ·e 

Quanto ao outro ponto oobre a cobrança. da que p~ecisa ~r estudad(). 
exportação no Districto Federal de productos O nobre deputado fallou ainda contra a 
não sujeitos a imposição dos Estados. S. Ex. disposição que manda ar.rendar o serviço de 
não tem razão. · · · · ca.patazla.s, pols bem devo dizer : · 

A Constituição não equiparou o Districto O deficit tlo serviço de capatazias, nas Al· 
Federal a.os"Estados, nã.o lhe deu o direito de fandega.s da. Repub\ica., de 1.452:116$100 reis, 
exportação; não $e encontra por outro lado como indica o parecer da Comm~o de Or-
tlispo;ição que vede a Uni.ão de cobral-.o. çamento da Receita. nã.o é ainda o verdadeiro. 

gm relação a. emenda do nobre deputado Esse· defl.cit só representa. a dürerença entre 
pela Bahia o seu illustre amigo o Sr. Eduardo a ren<\a total da~ capatazias, 1.000:000$. e 
lta.mos :~commissão achou a. materia. impor- a. des~ do pessoal braçal e administrativo 
ta.nte. digna de estudo, prendendo-se a. ques- propriamente a i to. de 2.452:161$100, não se 
tii.a. dt> exploração das minas, assumpto que comprehenden4Q nessa. imp>rtancia. os ven
està IL de.'\3.ftar a competeneia de quem venha cimentos do pessoal d!l escciptur;wão du 
dotar o pa.iz de uma lei que deve salvar a. secções das AJfa.ndegas e da alta adminis· 
fortuna. publica. e a. riqueza. nacional, tração da.s mesmas repartições, na. P,arte que 

Assumpto vasto, complicado entre nos por só contende com esse serviço, como sejam os 
ter sido reconhecido como proprie~rio da manifestos e m~~ois ~cript~r~íiP ~eit~ fiM 
mina. o proprietario do solo, e não ter a União secções internas da Alfa.ndega., na. guarda
terras devolutas, a legislação a bem da. ex- mo1•ia. etc. etc. 
p•oração é uma questão das mais delicadas Que as actuaes taxas nã.Q p~em remun~:r~r 
que a Constituição deixou ao estudo das ge- o pesado serviço de capa~ia.sé inéop~t&vel 
rações que succederem á. geração que elabo· e de fa.cU prova. · · 
rou a Constituição. A capatazia. percebida. sobre cada. volume 

Dessa. lei depende o futuro do Br~il em de 100 kilos é de 525 réis. · 
relação a exploração de suas riquezas mine- O custo da. cápá.ta;ia. de ca4a. volllm!l au
raes que são QlUitas e que são de grande va- jeito a duas conferencias, deseml!araçad~ 
lor. (Apoiados ge1·aes.) em partidos de 5 ~té 100 vplum~ ~ CO!DO 

O nobre deputado o Sr. Menezes Prado, segue. 
voltou Sr. presidente a. sustentar a sua · 
emenda sobre o imposto decapitação: 

Já o disse em meu parecer, embo1•a ache 
louva.vel o emprego que a renda desse im
posto dá em sua emenda. o meu illustrado 
collega eu não posso concordar com ella na 
generalidade com que o estabeleceu S. Ex. 

Em partida de 5 ... . 
» » » lv ... .. 

10$400 
5$400 
3$7~'3 
2$900 
2$400 
2$066 
lSOOO 
1$600 
1$300 

Bem sei que a titulo de contribuição pes
soal ·esse imposto está. adoptado em alguns 
paizes a.ttingindo aqui os solt~iros, alli os 
cbri.stã.os, ml!ois adea.nte os estrangeiros ou os 
cidadãos que querem ter e exercer o dqo&ito 
do voto, mas o nobre deputado não exceptua 
si não os indigentes, o nobre deputado divl~e 
o paiz em tres classes e sem a.ttender a m~JS 
oada, determina. uma. quota para os que ha
bitam os campos, outro para os que ~~bi~ 
as villas e outro para os que hab1tam ~ 
grandes Citlades. 

Basta isto para provar que n desproporção 
e extr3.0rdinaria. e que ella v~e ferir os mais 
elementares principio~ da. justiça e da equi
da.de. {!lpoiackls.) 
• Não, a Commissão do Orçamento conven
cida. qne t\S C!!I-SSe5 pobres e media~ ha~item 

~ » )) 15 ... : ; 
» » » 20 •. :.; 
» » » 25 ••• :: 
» » » so .... : 
» )) » 40.::;: 
» » »50-•. ::. 
• » » 100 . • • : . 

Vejamos qual é o trabalho, os movimenios, 
que se fazem com essa mercadoria: 
· 1. • Retira-se de bordo do na.yio co~ g~n

da.stes, recolhe-se ao a.rmazem, leva.-se a ba
lança para se ter Q pesO broto ~ empi!.h~se 
com os guindastes. 

2. • Qu.a.ndo a part~ se :J;'ep~e~~ta p~~ a 
primeira ·confel'jlncia., u-reia.-~. a~J;e-se, de: 
sembrulh~-se para o conferep.te CO!lb~er e 
cla.ssifi~r. pas~·se, torpa-se !" embru~b~r; 
arruma-se nas caixas, torna-se ~ (echar estas e são noy~m~te empjl~~C!>S · aij q~e 
sejam pedidas pa.:ra; segund~ CC?~~~ncl~-

3. • E' p!ljiid~ a merca4Qria ~ ~ ~u~4~ 
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conferencia, e nésta se !az a mesma ope1·a~o I cadoria aiDdt\ fica.. retida, é novamente em
que na pr·i~cira ; desembaraça o conferente pilhada. até que a parte conformando-se, 
a merca_dvrul. e ~ta vae para a rua. porque ha ditrerença., ou não se conforman1~0 

Ma.s a.1_nüa assrm, quando o conferente en- peça um novo exame, aggravando-se ainda o 
contra d1í!erença.s, o que é frequente, a. mer- custo da ca.patazia. 

PA.RTIDASt 
CllSTO DÇ tt COXPS:tiSCtA i':a \:OXF!ltE~CJA T~T.\L 

CC$ TO l'lr.JUtzO Pl\E.:ctz, 
OA. 2!(1'&.\DA ron vcu.t,aa:. ~Oft VO.t.U)!K . TOTAl. YOL1J')mS 

-
5 hom•ns 

5 !.000 ~-000 25.000 
1( 4 .000 2;.000 t:•.OOO 
iã 6.000 ~>.000 !$.000 
2:) s.ooo 2".000 :<5.000 
2> 10.00~ 25,01MI 25.000 
30 ~~-000 25.000 )!.;.000 

6 bomens 
41) '6.000 30.000 ac.ooo 
.() 20.000 30.000 :!0.(100 

g bomns 

JOO 40.000 45.0'.)0 4:1.' 00 

Quando, porém, a mercadoria ê sô ue uma 
conferencia., si se trata. de caixão, sendo to
dos abert• s o prejuizo ainda é certo, não tão 
grande. mas ê ainda de metade dos prejnizos 
acima.. 

Sõmente nas mercadorias, da.s quaes ape
nas alguns volumes são abe:-tos, e que se 
salva o custo. 

Em geral nas mercadorias arma.zenad~s, a 
a ea.patazia. dà prejuízo e é faeil comprehen
der isso, hoje com os salarios caros oon:o 
estão. 

Toma.T>do como media do peso que um ho
mem pode carregar as costas, 50 kilos, a taxa. 
de 150 réis, apenas dá para pegar ne~se vo
lum e deixa.l-o a poucos metros de distan
cia ; si porém, esses 50 kilos pa..c:sam por mui
ias operações, tirar de bordo, depo~: · ~ l-o. 
})e$a1- o, para. depois por na rua., o prej:.t :.:o é 
eerto . 
. A unica capatazia que pode ser feita com 

pequena vantagem é a. daquellas mercadorias 
que são despachadas a. bordo, e de bordo vão 
logo para a. rua, havendo um movirnento sô. 
pesar e depositar, ma.s isto mesmo, é quando 
a. mercadoria é sô de um dono, quando só ~e 
pez.a.m alguns volumes ; mas quando esta. ê 
de muitos e muitas são as apartações de mar
cas e conferencias a fazer, a capatazia vae
se e!llbora. E' prejuizo certo tambem o da. ca· 
pa.ta.zia. sobre mercadorias mesmo nas condi
ções de despacho sobre-agua, se ella ê deposi
tada. nas 72 horas da. lei, pois não se pOde 
fagir· da empilhaçãO e de outros trn!:a.lbos 
que os 150 reis estão longe de remune!'ar .• 

I 
52.000 10.400 9.Si5 I 49.3;:'; 
5\.0CO 6.100 4.>r.~ 4S.7;;G 
5\l.OOO 3.733 3 .20$ 48.120 
~.coo 2.000 :!.3i5 47.500 
00.000 l!.400 i.S7ã ~6.87~ 
62.000 ~.06ó 1 .~11 46.230 

711.000 i.900 1.375 :.:;.coo 
80.000 1.f00 1.075 53.7~ 

130.000 1.300 7ij I 77.~0 . I 

Ha mercadorias com as .qunes um confe 
rente chega. a levar um dia inteiro com um 
e dous volumes, e trabalhando (quinquilba. 
rias tinas ou joia.s); a eapàtazia ahi é um de
sastre. 

A capa.taz.ia sobre t ijolos e telhas ê tam· 
bem prejudicial, dà prejuízo ~1·to. São pre
cisas 12 telhas para fazer um quinhão de 
50 l~ilos e ter-se 150 reis. Um homem não 
catTega. a.s 12 telhas, não pelo peso, mas peb 
natut·eza. do material. Quando a telha sabe de 
bordo e vae logo para. o podet· da parte & 
cou~a ainda se salva., as v~zes. mas quando e 
arrumada dos p:\teos. para. sahir dentr6 das 
72 horas, quando o rlono Ee apresenta, com 
todo esse traba.lbo, duas operações, o prejui211 
ê certo. 

A capatazia. <las mercadorias que vão a lei· 
lão de consumo, são táes as arruma.~ões·, des· 
arrumações. e conferencias para as praças, 
que são incalcuveis os prejuízos. 

Eis pois deta.lha.damente explicado o deficír 
e o prejuizo que tem o Tbesouro com esse ser· 
viço. Eis a razão porque a commissão enten
de que em ca~o a lgum o governo deve dis
pensar esse illlposto e a r-dzâo porque auto
riza. o mesmo governo, ca.ao ,iul.~ue il!so pra.l 
tico, proveitoso e util, a arrendar esse ~er
viço. 

Venho de referir-me a cada um dos orado
res que sobre as emendas, que apresentaraM, 
Tieram de novo discutir o Orçamento da. Re
ceita. Não devo porém, retirar-me da tri
buna sem refutar umas tantas opiniões que 
foram aqui emittidas e que só hoje, com ele-
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mentos estatísticos mais seguros. posso criti
car, assim como outras que correm impressas 
e sã.o acceitas como incontesta.veis, quando 
a.lió.s ella.o:: não assentam em bases, em ali
cerces solidos. E' assim que o lllustrado ins
pector da. Alfandega desta Capital. em respos· 
ta. a. uma carta do Sr. Ministro da Fazenda. 
com a proticencia que lhe reconb~o. com o 
zelo de que sou o primeiro a dar testemunho. 
combatendo a ide~ de que a. diminuição da 
renda st-ja. devida á desídia ou !alta de fisca.
lisa~ão. o que ne~te porto é exacto, pois o 
contra.ba.nd.> se tem aqui retrahido p•\ra al· 
çar o co\lo ao longo de toda a costa, queren
do. pelo contrario. de um la.do. provar que a 
diminuição da renda é consequencia. do de· 
c~imento da importação,-de outro, apon· 
taras causas efficientes do decrescimo da 
mesma import:~.ção, nos disse : 

Para accentuar de modo claro e preciso o 
retrahimento da. importação. basta comparar 
as entra.das de alguns generos no exercício 
findo com as entradas dos mesmos productos 
no exercício corrente. O quadro n . 2, diz o 
iDspector, onde se agrupam os principaes ge
neros J.e esti ,..a que por sua quantidade tanto 
contribuem para a receita, deixa. vêr qne no 
corrente anno. houve ditrerença para menos 
em toda. importação. S· Ex. limita-se ainda. 
a. chamar a a.ttençã.o llo ministro p~ra os a.r
tera.ctos de al_g-odão. lã. linho, seda, cuja di
minuição na importação é visível. 

EsLudando as C.'lusas dessa. ~iminuição, eo· 
tre outras causas que são reaes, que são ver
dadeiras e que bem revelam a competencia. 
dess illustre fun.ccion3rio, taes como o grande 
sal<lo de mercadorias provenientes de 94, o 
curso bailo ~o ca.mbio,o deslocamento da. cli· 
eotella., do cJmmercio em virtude da revolta 
neste porto e da crise de transpor-te~. dá. tam· 
bem a seguinte : a. aggravação dos impo;;tos 
de :-10. 40, 50 e 60 •; •. 

E' justamente sobre este ponto que tenho 
divergencia.s com o illustra.do Sr. iospector 
da Alfanrlega.. São causas rea.es, em these. 
para diminuição da importação a. baixa per
sistente do cambio, e mesmo a nggra.vação de 
impostos; mas entre nós não só essa. dimi
nuição ainda não se deu como felizmente a 
aggravação de impostos ainda não attingiu 
ao ponto de tornar como que prohibitiva. a. 
importação. · 

Vejamos -por partes a opinião do Sr. inspe
ctor da. Alfandeg<\, em que se apoiou o meu 
i Ilustre collega e amigo Sr. Alcindo Guana.· 
bara. quando fez observações sobre o novo 
augmento de imposto, que resulta da pro· 
videncia. que propõe a commissão pa!"a a cal-

. culo do valor dos generos ta.ri!ado3. Primeiro 
ha uma diminuição de importação; segundo: 
essa. diminuição é devida ao augmento de 
impoetoa. 

Apezar do conceito que merece-me o tra.· 
balho do Sr. inspector da Alfa.ndega nã.o estou 
de accordo com o seu mo·lo de argumentar. 

Querer provar a. diminu ição da. importação 
citando a reducção unicamente de alguns 
artigos. e durante alguns mezes do anno, ê 
uzo.t• de um processo que não póde ser con
veniente. 

O rxces..<o de importação em certos mezes 
pt.. · .. ''ompensar a. diminuição em outros; a. 
J'eciucçiií.o observada em um anno. póde ser 
con~eq ueilcia de uma excessi v:~. importação no 
anno anterior. 

Em r.ualquer dos annos mais pro.'>peros. 
escolhendo certas especies de productos na 
est.ttb-tica. aduaneira do Brazil. poder-se-hia 
prcduzir igual demonstração. além de que a 
r~:ti u::~üo na importação de certos productos 
pu:lil provir de causas interiores, ta.es como o 
au~mento da producção nacional, o seu 
mdhot· praparo, etc. 

E' real e incontesta.vel a. influencia que 
soure a. importação exerce sempre uma. queda 
pet'!:iSt1!nte de cambio, pois que essa depres· 
sã<• ol:riga a. uma elevação nos preços e con
Se:Juentemente determina um grande retra
hir!lento nos consumidores de mercadorias, 
qm' nã.o são de primeira necessidade. 

Sobi·e este ponto não ba divergencia entre 
os fl~•)nomistas : assim como a otrert;j. e a. 
procnra. regulam o preço-é certo que em 
"i~~uue d a. lei de Newton a. alta. dos preços 
repe•·l!ute sobre a otrerta. e a. procura, dimi· 
nu:r.do a ~egunda. e por conseguinte a. pri
meira. 

O Sr. inspector da Alf;\nde,"8. tem razão no 
principio theorico que enuncia, mas para 
provar que S. Ex. viu apenas a questão 
at:a ·tês da .Aifandega. da Capital. procurei, 
Sr. presidente. colligir dados que abran
gessem o estudo de tod:l.S as Alf11ndegas, para. 
que o pbenomeno fosse estudado em toda a 
sua genera.lidade e chegassemos então a. ap· 
prehender a sua genese, as causas determi
nantes e a. lei que o rege. 

Vou ler dados sobre a nossa arrecadação 
para todas as Alfandegas desde 1888 a.té 1894 
inclusive, e por onde a Ca.mara verá que a. 
renda aduaneira. não tem descrecido apezar 
do augmeoto de impostos. 

Eis quadros estatísticos organizados com os 
dado.:; tlo proprio Tbesouro para. a renda 
a.du.1.naira. e para os addicionaes para todas as 
Alnmdegas da Republica. 

E' Cacil ajui7.ar pelos dad03 aqui fornecidos 
desde 1888 até 1894 1la. marcha que tem sido 
:!eguhla pela no~sa renda podendo bem clara· 
mente veriftcar·se a. ca.ues. do a.ugmento e aW 
mearno ~ importancla. deue au;menw. 
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Quàarô déiüonsirutivó dás rendas arrecadadas p e las Alf"an 
conrorme os docuJDent.os 

:aTADOS 

Amazonas. • ~ . . : • .... Manáos: •• • ; •.• • • 
Pará·.-: • • :. : . ,.:: .... Belém (1) •• ••, ... 
Maranhi.o • : . : ... •... Maranhão, • ~ : •• • . 
Pia.uhy .. . ... , •••••.. Parnahyba •• ••••. 
Cear!\ .•• : • . • .. .• . • • • . F.orta,leza .. ..... . 
Rio Grande dó Norte. Natal •• •.•••••••• 
Parahyba .: .. .. .. ... i?a.ra.bybà (I) .. ... . 
Pernànibtieo . .. .. .. . Recire {I). , ..... . 
•ta ..~> .... , . . . . . . { Maceiô ... ...... .. 

4 ...,v..., .. ......... Penedo 
Sergipe, .•. .. . ·'· ... ~racájü' : :: :: ::: : 
Bahia .... , • • , ........ Bahia (1) ...... .. 
Espírito Sàn.tõ .. ..... Victoria. ......... . 
Distt:lêto Federal . . ... c&pltal Fedéral. . • 
S. Paulo ............ Santos (1) ...... .. 
Para.li&, : : • : : : : • . • . • Paráilaguã, ..... • 
SantiL c&tbarinli.: : •.. pesterro ......... . 
. . ~Porto Alegre (I) . 
lU o Gránde dó SüL Rio Graride ( 1). : . 

urugiláya.na {1): . 
Ma.tto Grosso;: •• ;., . Corumbli {1) •••• • 

I88S 1889 I800 

Regimen da ta- Regimen da. t:l.- Regímen da co
rifade27dea.bríl de 26deja.neiro, brança.dosdirei
de I887 que con· sob a. base ca.m- tos de irnporta.
solídou o impos- bíal e augmento ção em ouro,con
to a.ddiciona.l de de direi tos de di- forme o decreto 
60 °/o e de accor- versas classes e n. 39 t, de lO de 
do com a. le i ooof<'rme a. lei maio de 1890, 
n. 3.394, de 30 n. 3.396, de 24 pelo va lor legal 
de outubro de de novembro de das rendas e de-
1887. · 1888. ereto n. 108. de 

1.361:7558000 
9.453 :372$000 

. 2.505:542$000 
365:578$000 

2.273:809$000 
142:312SOOO 

. . 9~8:762~00 . 
11.6::>9:288$000 

I .151 :810$000 
113:366~00 
124:831$000 

12.292:8~00 
. 276:857$000 
50.698:161$000 
11.600:357$000 

538:372$000 
810:793$000 

2.343:007$00Q 
2.641:436$000 

362:769$000 
404:431$000 

30 de dezembro 
de 1889, que 
mandou vigorar 
neste exercício a 
lei n. 3.396, de 
24 de novembro 
de 1888. 

.RENDA ARRECADADA, 

1.530:190$000 
7.327:4~ 
2.247:84.$000 

298:041$000 
2.570: 1~000 

179:185.· 00 
558: 4'72.!, 000 

9.533:583$000 
731:713$000 

63:524$000 
96:155$000 

8.805:351$000 
252:248$000 

58.596:600$000 
15.479:540$000 

638: 673SOOO 
916:9~0$000 

2.326:143$000 
2. 251 : 953$000 

358: 873SOOO 
459:609$000 

2. 031 : 845SOOO 
9.380: 663$000 
2 .663:793$000 
. 286:998$000 

3.327:642$000 
3-29:627$000 
518:630$070 

10.685:371$000 
1.128:7 47$000 

43:0Z3$000 
210:139$000 

10.810:387$000 
359:777$000 

60.556: 69-2$009 
17.347:883$000 

541 :099.-:;000 
1. 028: 870Wlu 
4.311 :426.~ 
3.858:212$000 

593:266.';;000 
641 :736$000 

Somiíia . • • • 112.110:500$000 155.228 :235$000 180.656:026$000 
Depósitos.. 1.317:440$000 1:597:594$000 2.495:159$000 

'rotài. .. -~. ·1113.427~9'0$000 116.825:829$000 133.151:185$000 
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de;;as da União 'durant:e os exercicios de i8l!!l8 a l894, 
existent.es no Theouro Federal 

1891 1892 1893 1894 

Conforme o regi- Regimen da lei Regimen anterior Regimen anterior 
men do prece- n. 25, de 30 de com o augmento com oaccrescimo 
dente exercício, dezembro del89! da lei n . 126 A, da lei n. 191 A, 
de accordo com que creou novos de 21 de novem- de 30 de setem
os decretos ns. addicionaes de bro de 189-2, e bro rle 1893, au-
998 A de 12 60 % sobre di· mais o triplo da gmentandc de 
de novembro de versas classes da taxa sobre phos- 30 o 1 o todos os 
1890 e I .338, de tarifa e de 50 •;.. phoros, além de artigos das clas-
5 de fevereirc sobre todos os ·30 •fo sobre as ses27•,29 .. e35' 
de 1891. artigos em ge- classes 17•, 18•, da tarifa. 

ral. e 22', eleva~la a 
10 •;. · a taxa do 
expediente dos. 
generos livres. 

XÓLuiDOS os DEPÓSl'l'OS E 

2.311:995$000 2 .II5:076SOOO 2.674:099$000 
10.078:170$000 ') 9.9~8:176~0 1L529:306$000 
2. 259: 494.~000 3.804:038::.000 4. 859: 424$000 

194: 163$000 . !93:903$000 262:774$000 
2.832:424.~0 . 4.1{)2:017$000 4.787:224$000 

573:660$000 . . 352:(}92;;000 543:006$000 
615:293$000 ') 584; 288$000 912:463$000 

11.462: 685$000 ') 12.942:2f.\7$000 17.850:205$000 
1.333:897$000 1. 409:526 . .:.000 2. Oi 4:358$000 

55:364$000 124:824$000 260:231$000 
376:060$000 640 :.194:5000 . 835:503$000 

13.232:957$000 •) 12,628:689$00(.'1 1 \). $}(J9: 262.$000 
534:558$000 210:336$000 540:075$000 

76.678:423$000 84.865:7 43$000 96.292:327$000 
23.605:738$000 ') 24.567:659$000 25.892:653.$000 
. 418:564$000 965:626$000 984:325$000 

84\ : 025$000 1.308:919$000 1.858:321$000 
2.303:380$000 ') 3.659: 110$000 5. 434:676$000 
3.005:442.$000 ') 3.670:799..$000 6.713:790$000 

312:752$000 ') 524:671$000 518:875$000 
410:095$000 ') 457:715$000 928:572$000 

153.436:140$000 169.135:73!$000 202.751:469$000 
·- 7.255:590$000 4.384:700$000 2.977:904$000 

3.885:840$000 
13,276:433~000 
3.658: 183~00 

311:671. 00 
4. 269:638$000 

101 : 4S2~ooo 
i91 :882.-:;000 

19. 428: i54.~000 
1.618:4Q7$00Q 

124:39-2$000 
896:645$000 

20.968:495$000 
1. 420 :003SOOO 

93. 480:325$000 
26.864:080$000 

736:3249000 
1.478:403$000 
6.561:944~000 
5. 794 :765~ 000 

605: 050$000 
1.105:834$000 

205.978:640$000 
3.305:174$000 

160.691:730$000 
I . I 

I73.520:441$oooj 206.794:373$000 209.783:89t$Ooo 

TOTAL DA. A.RR.ÉéA.: ' 
DÁQÃO 

15.910:800$0dó 
71 ;003:550$000 
22.049:?1&$000 
1.913:128$000 

24 . 162: 904$00Q 
2.821 :364$000 
4.96{l:?'~Q$QOP 

93.562: 153$000 
9.447:548$000 

i84: 724$000 
3.179:527$000 

9ff. 738:033$060 
3.593:854$000 

521.168:271$000 
143.357:918$000 

4.89..3:053= 
8;243:281 

26.939: 8=000 
24.942:390 000 
3.276:= 
4.407:9 

. -

1.089.296:741$oOO 
24.833:491$000 

·' . 

1.114. 130:232$00(1 
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Tabella explicativa. d a. arr e cadação dos a.ddieiona.es pe 

I:STADOS All'ANDEGAS 

AmazonM . ... .. .. . .. Manãos ... .. .. . 
Pará. • . . . • . . . . • • . . . • Bel em. . .. . ... . 
Maranhão ...• •. • . .•. Maranhão ..•... 
Piauhy ............. Parn:\hyba ... .. 
Ce&l'é. • ••••••...•... . Fortaleza ..... . 
Rio Grande do Norte. Natal ......•... 
Parahyba • .•• ••. . . . • ~al'(l.byba. •.• . .. 
Pernambuco • .. .. .. . Recife .. ...... . 
Al oas } Maceió ...... . .. 

a.g • · • • · · · • • • · 1 Penêdo ... .... . 
Sergipe . .. • .. .. .. .. . Aracaju .. ... .. 
Bahia .•• •... .•• . •. •. Bahia ... •..... 
Egpirito Santo • ...... Vietoria .•..... 
Districto Federal .... . Capit..'\t Federal. 
S. Paulo ..... . ...... Santos ........ . 
Paraná ...... . ...... Paranaguá. .... . 
Santa Catharina.. . .. Desterro .. ... .. 

~ 
Pol·to Alegre .. . 

Rio Grande do Sul. Rio Grande . .. . 
Uruguayana .. . 

Matto Grosso ••. •... COruml:ã. ..... . 

Somma. .••••.. . •... •. .. . .. 

ADI>lCIONAES ARRE 

1888 1889 . 1890 

1 \ .. .............. , ................... .. .. ..... .. 
1 :615$000j 77:453$000j 27:1,50$000 

::::::::::::::::1::::::::::::::::;::: :::::: :: ::: 
........... . .... , ....... ... ...... ! ..... . .. . .. . .. 

:: :::::::::::::: [' ..... . 6; i i5$õôô, ... .. i ; iõ3$óõõ 
6:140$0001 109:163$000 ... ......... .. ................ ! ................. ! ............. . ................. ............. ... : ............. . 

::::::::::::::::I:::::::::::::::: i::::·:::::::::: 
:::::::::::::::: l:::::::::::::::: i:::::::::::::: 
......... ........ ..... .... ........ !·············· 

' ::::::::::::::::::::::::::: :::::i:::::::::::::: 
i 48$000 ....... .. ....... ! ... . ...•....... 

77$000 ...... .... .. . ... 1 . .. .. ....... .. 

:::::::::::::::: ::::::::::::::::1:::::::::::::: 

8:580$0001 
I 

192: 731$000• 
I 

28:253$000 

E' assim que se verifica deste primeiro qua- .

1 
Em 189'2-regimen da lei ele 189J,quecreou 

dro que t. diminuição em certas Alfandega.s novos addiclonaes de 60 "I• sobl'e certas classes 
ecrresponde a augmentos em outras ; mas a. e de 50 •ta sobre Uldas as cla.sses em geral 
somma total tem a.ugmentado sempre. 173 mil contos. · 

Em 1888, regimen da. tarifa de 27 de abril Em 1893-regimen anterior-o t r iplo sobre 
de J8S7, que consolidou o imposto addicional phospboros e 30 •l. sobt·e certos generos
de 60 •;., temos de renda 113 mil e tantos temos de renda 206.i30 contos, e em 1894-
contos. augmento dP- 30 "/.sobre tres outras classes, 

Em 1889, regimc;n ·da tarifa <1e 26 de .ia· temos 209.783 C<Jntos. · 
neiro. sob a base cambial e a.ugmento de di- Do quadro sobre a renda proçeniente dos 
rei tos de dive~as cbsses, 116 mil e tantos addicionaes. verifica-se que em 1892 a renda 
contos. foi de 50 mil contos-em 1!>93 de 65 mil 

Em 1890-regimen da. cobrança em ouro, e em 1894 de 65 mil tambem, desprezadas as 
t emos 133 mil e tantos contos. fra.cções. 

_Em 1891-o regimen precedente com os de- Ora supprima-se dos !l.nnos de 92. de 93 e 
eretos dts 1890 e 1891, temos 160 mil e ~eis ! de 94, a receita. pro>eniente dos add.iciouaes 
centos eoa.t.es. , da l'~da aduaneira. total & teremns para 189~ 
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l as. Alf'andegas da União nos exereieios de 1888 a I~94 

CADA. DOS EM 

I 
TOrAL 

1891 l 1892 1893 1894 

1 

! I 
··· ······· ······ 633:995$000 871:452$000 ] . 287 :550$000 2. 79-2:997$000 

·· ··· ·· ··· ····· · 3.360:545$000 3. 911:469$000 4.451:575$000 11.829: 807$0!!0 
................. 1.226:220$000 1 . 642: 94orogg 1.121:766$000 3. 990: 926SOOO 

·············· ·· 41:759$000 90:655 000 105:248$000 237: 662$000 ................ 984:576$0UO l. 383: 35~~00 l.ll6:01~0 3. 483: 947$000 

·· ·· ············ 113:269$000 178:2535009 234:743 o 

~'lã ................ 208:069$000 323:71~00 266:436$000 805:436 ................ 3.872:316$000 5.828:677,.000 6. l 76: 098$000 15.992:394 000 
.............. .. 447: 190${J0i) 683: 585."000 486:4~5$000 1.617:200 00 ................ 40:665$000 84:492$000 35:860$000 . 161:017$000 ................ 215:102$000 287:801$ .00 293:241!000 796: 147$000 .... ........... . 3.876:698$000 6.306:825'€000 6.640:221 000 16.823:744$000 
................ 32:95.3$000 152:894$000 447:998$000 633:845$000 
................ 25.394:967$000 31. 305:085$000 29. 538:988$000 86. 539$04~000 
......... ... ..... 6.534:030$0001 8:199:481$000 i. 722$()98$000 22.455: 609$000 
············ .... 306:664$000 312:i78$ 00 . 236:577$000 856. o 19$000 

················ 404: 19'2$000 584: 3íOSOOO 461:031$000 1.449:593$000 
330:374$000 1.276:694$:JOO 1.912:675$000 2.3"29:622$000 5.850:113$000 

...... .......... 1.221 :898$000! l. 283: 9-25$1100 2 .003: Hl9$000 4. 509: 099:;QOO 
••••• •• • • • o • • o •• 161 :317$000! Ii3:553:;;ooo 204:018$000 538:888$000 
... ....... ... .... 132:007$0001 307: 920$000 374:560$000 814:487$000 

330:374$000 50:485$1261 65.S25:9o~~oooi 05.833:269$oool 182.704:235$000 

-144 mil contos-para. 1893-141 mil contos; 1 sua mudez a. sua logica. irresistivel e contra. 
e para 1892, cerca rle 123 mil contos. que con- a. qual nã.o ha. o que dizer ! ! 
frontados com os de 1888 e de 1889, em que Por esse quadro se evidencia. que a renda 
não havia o regimen de cobrança em ouro, da A1faudega. da. Capital teve um augmento 
mostram qu~ a impor~ão não tem di- de 13 mil contos, a d!! Santos de 7 mil, em
minuiJo. bora a de Pernambuco tivesse diminuição e 

No presente exercício. no trabalho que tive 
a honra de apresentar a Camara, o Orça
mento da. Receita., se encontra um qu --dro de 
onde se evidencia. no conft•onto que fez em 
igual período do nono passado, que o total da. 
a.rrecad.açãojá foi de 110.800 contos, quando 
o anno passatlo foi de 86 mil contos. 

com Pernambuco a. da Bahia de mais de ~ous 
mil contos. Mas para a:ogmentar dou por 
provado que o exercício de 95 se encerre com 
sensivel diminuição. Para explical·a o Sr. 
inspector entre outras causas apresenta. a 
importancia. dos d ireitos aduaneiros. pois que 
ha mercadorias que pagam de 80 a 120 "/o do 
seu custo. Que a tarifa. das Alfandegas tem 
anomalias e carece de uma. revisão, não ha. 
duvida: nicguem póde ignorai-o, maa o no· 
bre cJeputado pela. 'bapital, que fez seu o ar• 

Onde pois descobriram os que !aliam em 
~postos exaggerados essa. diminuicão n.ssus· 
tàdora' Os algarismos e.ht estio rauando em 

Cllm:>tl \'. \ti 85 
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gumento do Sr. inspector, receiando o a.u. a rJzão é 48 •f... 100 vidros de ca.psulas de 
gmento de impostos. esquece que aquella.s Sa.ndalo d'! Midy custam 300 f· ancos, e pa
porcentagens a.ppa.rentemente elevadissimas gam apenas 4.')800. 
ficam de facto muito reduzidas, por terem as A solução de peHetierina. de Fa.uvet vem a. 
tarifas sido calculadas p:~.ra. um cambio de p:1.ga.r por um Vidro de 20 gra.mmas, cujo 
24, o que equivale a avaliar o custo da mer. custo é 10 francos. apenas 20 rêis. E outros 
c11.doria em menos •ta. meta.!e ele seu valor muito~ e~emylos poderia citll.r pa1•a. provar 
real, hoje que o cambio se mantem entre 9 que naA>so nao cobramos os 1mpostos na. ra
e ll d. zão da depreciação de noSSa. nioena, e que tà,. 

Em segundo loga.r, mesmo coosidera.ndo x:as que são de 40, de 60 si reduzem a. 20 e a. 
certas taxas, que e1fectiva.mente se elevam :1. 30, como tambem ha. em grande numero de 
80 e 100 •; •• não e licito a!Tirmar que essas productos. cujo valor da ta.l'ifa é falso, é mes
taxa.s sejam prohlbitiva.s. Uma taxa alta. re· mo cinco e 10 vezes menos do que o valor do 
cahilldo sobre producto de muito pequeno mercado, de modo que as nossa.s razões são 
custo, não dâ. Jogar a reducçã.o sensível do para elles verdadeiramente imaginarias. 
consumo. E' o caso d~ taxa sobre os phospho· Um dos pontos que devo aiuda tratar. é o 
ros, que mesmo elevada 250 "f. úo custo, não que se refere a.o l•roteccionismo que a alguns 
onera o consumit!or em mais de 1$ por anno prôductos nacionaes concede a actua.l léi da 
ou. no caso do fumante em mais de í$000. receita., proteecionismo qoe si lia. de accen-

Por i:;so o consumo do pbosphoro em Frau· tuar depois dos estudos e trabalhos da Com
ça tem augmentado iilces~antemente, não missão ~iixta. encarre,aada da revisão da ta.. 
obstante por meio do monopolio, ser essa. rifa.. 
mercadoria taxa.da em 500 •;. do seu custo, Entendem muitos, e nesse numero se en· 
(preço da ca.U:inba dous centimos, preço do contra o Sr. inspector da Alfandega.. qoe só 
mercado lO centimos, se,"111ldo o relatorio d·\ ã.s industrias que denominam verdadeira
Régie). Jã. não succede o mesmo qua.ndo o mente nacionaes deve o Estado conferir pro· 
produeto é de custo elevado. teccão. 
. Na Fra.nçn.. por exemplo, o café é ta'xa.do Ma.c;, o que se entende por industrias ver-
na razão de l franco e 56 centimos por k.ilo, dadeira.menteilacionaes~ Entendem aquelles 
o que reoresenta. 80 a 90 •;. do custo de uma a que me refiro, Sr. presidente. que são as 
mercadoria. cara.. Isto significa. que cad ~ con· que teem recúrsos materiaes no paiz; isto e, 
sumidor do café p~ga alli muita~ dezenas de as ma.terias primas e tudo ma.is que é pre·· 
mil réis de imposto annual, o que o impelia ciso para. fabricar-as outras slio artiflciaes. · 
a substituir essa bebida por ouira: Ainda. Evidentemente esta. opinião revela. um grau
mais, a mercadoria póde ser de custo mais de equivoco e foi por assim considera.r que a 
ou menos elev .. do e supportar taxas enormes. commissão attendeu aos phosphoros. 
bastando para. isso que corresponda a. um vi- Na industria. agrícola considera-se com 

· cio. razão artificial uma cultura. qua.ndo o clima. 
.E' o caso do .fumo e da.; bebidas alco:>licas, e a. composição do solo lhe são desfavoraveis, 

que na; Ing~a.terra, Russia, França, E~tados porque não ha. meios de supprir essas con
llnidos e em quasi todos os paizes m::.is ade· <'tições natura.es, de onde resulta. qne os pro
anta.dos. supp.orta.m t.uas variando entre 200 duetos assim obtidos serão sempre pouco 
e 300 •;. do custo do producto. abundantes e l'le mâ. qualidade. E' o que sue-

A economia política e a sciencia das tinan- cedei'ia, si ã. custa. de direitos aduaneiros 
c;as, estabelecendo estas c1istincções, demons· quizessemos forçar as culturas do trigo e do 
tl'a.m com a pratica, cjm a evidencia dcs fa· linho no Brazil. Mas quando si trata. de in
ctos, que é um erro considerar- se em a.bso- dustria manufa.ctora, o argumento não pro, · 
luto que a. elevação do imposto restringe o cede, porque nesta. é quasi sempre preciso 
cdnsumo. imP'>rtar diversos elementos necessarios ã. 

Mas entre nós ba. ainda muita cousa. a cor· producção (materias primas) ou combu.o;ti~ 
rigir em nossas tarita.s.-Ha. anomalias; - ba. \"eis. macbinas, etc. 
categorias inteiras de productos, cujos valo· Como demonstrou Thiers no seu memora
res são completamente falsos e dabi o erro vel discurso proteccionista. em 1872. o que 
das razões. No genero drogas - preparados sobresa.he na industria ma.nufactora. é a. mão 
medicina.es. ha verdadeiros absurdos.- Em de obra e proteger esta. industría. é proteger 
alguns a razão é 48 • 1 ., mas como o custo-o o trabalho nacional, garantir o bem estar das 
valor da tarifa, e de 30 e 40 vezes menos do classes prolet&.rias, pa.ra. ter a. paz e seguran-. 
que o valor real, acontece que a. Alfandeg.~ ça. no paiz, proporcionar o desenvolvimento 
em vez de 48 o;. cobra 1 ''/o e 2 •;.. da Nação e do seu gráo de civilisação. 11. r~· 
~sim.: as perolas dos diversos saes de qui· queza. publica. de um Estado não se mede ex~ 

nino. que custam cada 100 vidros cerca de clusivamente e nem mesmo principà.lmentii 
200 fr<~ncos-pa.,<>am de direitos2_S-,60, quando pelá renda aduaneiril. . . Que importa. ·que ó 
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consumo de uma. mercadoria. estrangeira. si 
reduza e si annulle em consequencia. da. pro
speridade da. industria. nacional similar ! Se 
diminue um imposto de importação pela não 
entrada. de certa. e determinada. mercadoria 
estl'a.ngeira, em compensação para pl'OOUZir 
essa. mesma. merea.d.ori& no pa.iz,é preciso em· 
pregar operarios, que fazem circular no inte· 
terior a impor tancia. dos sa.larios e augroen· 
ta.m o consumo de outros generos estrangei
ros, que a Nação não pôde produzir. 

Com o sa.l deu-se um ra.cto rligno de men· 
sã.o, que confirma o que é a protec~ã.o raci
onal. Quaudo se estabeleceu os direitos adu
aneiros para o sal importado no Bra.zil, os 
qu;~.es começaram a. sel' cobrarlos em I889,im· 
mediatamente surgio a. industria é!e salina~ 
por tal fôrma que em 1889 a importação em. 
de 38 milhões de litros e a producçáo naci
onal é de4:800.000-ma.s em 1892 a produc· 
ção nacional era de 44 milhões, ao passo que 
a. importação restringia-se quatro milhões. 
Com isto perdeu a União a renda da impor· 
taçã~. mas ganhou em outras generos, tendo 
enrequecido o paiz com a industria florescente 
e aúgmentando as condições do trabalho para 
o nacional. Adoptada. a. doutrina dos que 
consideram como industria viavel. nacional, 
com cOndições de vitalidade , somente a que 
tem a. ma.teria. prima entre nós, e preciSO COD• 

siderar como nã.o sendo naciona.es um sem 
numero de industrias e que muitos paizes de· 
veriam abundona.r industriaa que fazem a 
sua. riqueza, porque todos empregam ma
chinas fa.br icad::lll em outros paizes, combus
tíveis e lubriftrontes es~raogeiros. substan
cias chimica.s. materias chimicas e matarias 
primas que si'io importndas. A questii.o ê de 
mais ou de menos. 

Assim, a. índustria do. imprensa não de
veria existir no Brozil, porque exige a im· 
portação de ma.chino.s. typos, tinta. p:1.pel ;
u. da construcção tambem não •1cveria existir, 
porque constróe wa.gões com pinho da Suecia. 
e ferragens inglezas, e constróe casas erupre
gn.ndo pinho. ferragens. telhas, encaoamen
tos importados. Identicamente a: Inglaterra 
não deveria ser o mnior centro ma.nufa.ctor 
de algot!io em rama ; a. França não deveria. 
produzir papel, porque a maior parte desta. é 
taliricado com a past& da. serragem importa· 
dos de Suecía. e Noruega ; a Hespa.nha o cho
la te, porque nos importa o cacâo ; os Estados 
Uilidos. os a.rtefactos de borracha, porque 
importam do Bra.zU a. materia. prima.,que não 
tem ; a industriadas velas de st.Parina., que 
tão adiantada está entre nós, deverá. cessa. r, 
porque ::t qua.si totalidade do sebo qtie con
some nos vem do Rio da Prata. E' o que se 
dá. com o, phospboros,-as fabricas na.cionaes 
importam o choupo da Suecia como o taem 
a França e a BeJgica, emquanto entre nós 

não se descobrir madeira que rivali.se, se não 
rôr superior a es:;a. outra. estrangeira. 

E' pois a minha. opinião que as industrias 
como a do phosphoro, a. de tecidos de algodão 
e de lã, que se tem aclimado, que existem jã. 
espalhados por todo o pw-de Norte a. Snl, 
devem merecer protecçã.o e sobre eUas a pro· 
tecção é racional e logica.. Entendo que. 
q ua.ndo uma. industria como essas se acclimà. 
de modo o. poder abastecer os nossos merca.dos 
a taxa. elevadn. para o producto estrangeiro 
similar não nos póde causar mal, e antes, 
peto contrario, vir<.\ contribuir para. a pros· 
paridade da. Republica e para a independeh~ 
cia economica de nossa Patria.. Não quero à. 
protecção tumultuaria., não quero que se 
proteja taxando ex.aggeradamente o genero 
estrangeiro, 110rque se estabeleceu para sua 
producção uma íàbrica. aqui ou em qualquer 
Estado. Paiz exteuso, onde os transportes se 
lazom difficilmente, onde as communicações 
não são rapidas. seria, a. titulo de protecção, 
ir sobrecarregar o povo de onus intolera
veis. 

Emquanto essa fabrica. não podesse ver a 
ccneut·rencia de outras, emqua.nto não põ
desse ella. pelo seu desenvolvimentoa.~tecer 
o mercado do Bmzil, muitos Estados em be-;. 
netl:cio de um só muito teriam a sotrrer ; 
mas quando a industria se estabelece no 
Norte, no Sul, no cêntro não póde haver 
receio em ir gravar o proeiucto estrangeiro, 
simillll'. Paiz novo, esse e,., nosso dever, e 
não fa.zel·o é uma. inepcia. ou um crime ! l 
Por outro lado a -União tem o recurso de 
ta.xa1· o consumo quando a importação tiver 
desapp;~.recido ou diminuído de tal forma que 
o geocro nacional não poss:~o receiar de modo 
algum a concurrencia estrangeira. E' o q ué 
fa.:r:emos hoje com o fumo-e o que podere· 
mos fa.z.er amanhã. côm os phosphoros, com o 
sal e com os tecidos de algodão. Haverá assim 
uma compensação. 

Ha •li&.3, devido á. gentilez.'\ do aclua.l 
S1·.111inistro urgent!no, diplomata tão distiooto 
quanto emerito patriota. e nota.vel homem 
de }Rttras, pude ler uma. conferencia do 
S1•. Ernesto Quesada sobre o imposto sobre a 
renda. Dizia. esse notavel homem de Estado; 
em l'elação a seu paiz, palavrM que se podem 
a.pplicar ao Bra.zil; <.I :i. o systema de im~ 
segue caminho deploravel:-o fisco e de uma; 
rapacidade enorme, eleva. as taxas, crea. 
outras, mas nunca o faz obedecendO a. um cri..: 
terio soientifico. Tudo e pouco : moderno 
tonel das Danaides,. nada. o pód.e encher. 
Pouco importa que o systema. .fiscal seja. iJi· 
justo, desigual e que a.s classes tra.ba.lhadora,l;l 
e o fuoccionalismo su pportem. quasi todo o: 
peso. E não se vê que a depreciação do pa.j;el~ ·. 
moeda. vae c&.minho do aSsigna.do, de mOdo 
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que a vida vae se tornando impossi vel para 
as classes medianas. » 

E no emta.nto, pondera o Sr. Que..<ada: « n. 
tendencia universal e alliviar as classes 
pobres e onerar um pouco os ricos ; :1.0 passo 
que entre nós oneramos os pobres para pri
vilegiar os ricos. » 

Estas palavras teem inteira. a:pplicação ao 
Brazil. E' n.ssim que não Sf: explica de outra. 
fórma tirarmos a nossa. receita quasi toda de 
impostos indirectos, especialmente do imposto 
de importação, nba.ndonando o imposto sobre 
a reuda, que pôde e deve fornecer um& quota 
avultarla. Pensando rlesta. fôrma, a. commis
sio julgou de seu dever acceitar a emenda 
que manda cobrar o imposto sobre dividendos 
em todos os Estados e pensa. mesmo que o 
imposto sobre a renda deve ir tendo gr.mde 
extensão. 

Em nosso paiz é uma. injustiça fazer recabir 
mais de 90 °/0 de nossas imposições sobre} 
as classes pobres e médias, -privilegian~o 03 
r icos, ao mesmo tempo que é impolitico que 
as nossas rendas dependam só da importação. 
porque em caso de guel'l'3. e de bloqueio. da. 
noote para. o dia podemos ter o Tbesouro 
vasio. 

Porque razã.o devem escapar, pergunto eu, 
como o Sr. Quel!a.da, rlo imposto os que ma
nejam dinheiro e vivem da agiotagem~ os q ut> 
compram e vendem títulos na. Bolsa, titulos 
de renda. empre:ra,n"o nclle3 grandes som
mas? Não ha razão. Sem duvida toda a pro
priedade raiz, terreno edificado, rurol ou 
urbano, é entre nós sufficientemcnte taxado. 
sendo ditHcil sem um estudo completo do 
cada."tro e do valor das terras não edificadas, 
taxal-as: -mas to·1a a. categorin dos arren
damentos e locações. dos divi•1endos do qual
quer fórmn. que S\'j:~m. doll titt1los do caru.cttlr 
fiscal, dos. beneflc1os. st-jn. commorciat sej11. 
proti.S$ional, como se faz hoje o. to la t•emune
raç;'io om~\a.l, comportam uma. imposição ra
zoavel e que póde ser um~ fonte importante 
de receita.. 

Li ha. dias uma nota em que se amrmava 
que o Senado cogitava de estabelecer um 
fundo especial pa.m amortisação de no~sa. 
divide.. Desejo que isso se traduza em uma. 
realidade e não vejo fonte mais se.gura, de 
resultado mnis certo, do que o imposto sobre 
a renda. Já. em meu discurso sobre a lei da 
receita tive occasião de referir-me á amorti· 
sação. Mostrei como a Inglaterra tioba pro
cedido sabia.mente e como os Estado,; Unidos 
por um processo de convel'Sões havia conse
gui"o reduzir e quasi eliminar a. sua. divida 
permanente. · 

O Sr. presidente sabe que entre nós a lei de 
]6 de novembro de 1827, qoe creou a. divida 

.do Estado, não deixou duvida. sobre a neces
eldt.de da amortitaçio, O nosso Jegielador, 

q o e se inspirou nas leis rrancezas e inglezas, 
ao reccnhecel" como divida publica o capital 
<.\e 12.000:000$ em apolices que se poz em 
circulação, ordenou que se puzesse de lado 
uma prestação applicada á. amortisação e 
para o pagamento dos juros e amortisação 
creou n. Caixn. da. Aroortisa.ção. 

Em um. dos 3.rtigos desta lei se manda res· 
gatar annualmente tantas apolices do ca· 
pita.l fundado quatltas equivalerem a somma. 
d·e I "/• do mesmo capital e a. do juro da.;~ 
apolices que se forem amortizanti.o. Em outro 
se manda. fazel' a amortiza~ão ou por compra 
ou por sorteio. 

O art. 6i probibiu fundar-se capital ele di· 
vida sem que na. propria lei de sua fundação 
sejam consignados rendimentOs certos. que 
bastem a despeza do seu juro e amortisa.ção, 
preceituando mais que todas :lS operações de 
caixa fossem publicados pela imprellS3 
de 6 em 6 mezes,e que o seu ba.la.nço annual
mente fosse apresent3do á. Camara. 

Crê que até 1836 ou 1840, o imperio cum· 
priu alei á. riscs., abandonando-a depois. To
da. a amortisação de 1838 a 1839 e do 1• ae· 
mestre de 1834 começou a ser feita com fun
dos das caixas de depositas por conseguinte 
essas apolices não eram amortizadas, pois 
que abi a.penasftcaram em caução dos mesmos 
rundos. Semelhante pratica. autorisa.:!a pela 
lei em 1838 deu profundo golpe no credito 
publico. Da.bi foi f~~.eil chegar a suspensão da 
quota. ria amortiza.çii.o e :..pezar das observa.
ç005 oe Alve3 Branco d~qapp:u-eceu a amor· 
tisação eas!iim é que. tendo o Brazil emitido 
r! e 27 pn.ra cã., exclusio feita do ultimo em· 
prestimo. cerca de 401.597 contos em a.poli
c-es. das qua.es deduzindo·se ll,I6S contos de 
a.~olicos convertld:l.S e compradas restam 
300,1i28 contos. existem ~inda. em circulaçiio 
cerc-1. de 386 mil contos, isto quer dizer que 
no longo período de 68 annos só se amortizou 
3. 833 contos que .i á esta va.m am01·tizados em 
1840. quando o total da. divida interna era 
a.)l('D:l.S a JO• parte. 

Felizmente é divers~ o procedimento que 
temos tido ~a. divida externa, ntl.'> apolices 
onro,porque a isso temos sido obrigados. Dos 
tres emprestimos internos em ouro, o de 68, 
o de79 e o 89,"este ultimo ainda. não ins· 
cripta no livro d3. di ::ida. e cuja maior parte 
estâ. recolhida., são o de 68 de 30 mil conf.<ls e 
de 79 de cerca de 51.885 contos. O de 68 foi 
de juros 6 •J •• emisssão 99 e resgata.vel em 33 
annos po1· meio de I •t. de amortização. O 
de i9 deve ser inteiramente resga.ta.vel em 
1899. a amortisação é semestral e e cerca de 
3/8 •f •. Estes dous emp1·est.imos estão amorti
zado> em mais de meta-te. Desde 1823 nego
ciamos a tê 1889 cerca de varios emprestimos, 
Oi de 23, 24, 25, ~.l39, 43, 52, 58, 59, 60, 65, 
71 , 75, 83, 86, 88, ~~V-Total 68, 380, 028 libras 
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sterlinas. das qnaes amortizamos felizme:nte 
cerca de 39 milhões, nos restando 29 milhões 
que hoje com os novos compromissos pesam 
como chumbo sobre a nossa cabeça.. O que 
seria de nós se tivessemos para oemprestimo 
externo seguido a politica dos interno~? E 
como seriamoo felizes se ti vessemos praticaclo 
a lei de 1827? Por calculos que seria. facil 
fazer a a.pplicação da lei de 1827 não exigiria. 
mais de 11 mil contos para ser annua1mente 
cumprida. 

Será, pois, uma providencia sábia. adoptada. 
pelo Senado, no actua.L orçamento. a.quella. 
que esta.belecer o imp<>sLO sobre a. renda.,nessa 
importancia, para. a.pplical-o ;i. a.mortisa.çã.o . 

Vou terminar S-r. ptesidente mas devo fazer 
um appello aos meus collega.s, que aqui re
presentam a. maioria.. Já disse aqui que deve
r iamos imíta.ros americanos depois da guerra 
de seccessão, que devíamos inspirar-nos no 
patriotismo da geração que se a~ercou ele 
Washington, como daquelli!. que succedeu a 
Uncoln. Hoje peço a meus collegas, especii!.l
mente a.o partido republicano tederal, jà. que 
se persiste em considerar o Pre!!idente da 
Republica um eleito desse -pa.rt~:lo, um re
presentante de suas idéase de seus princípios, 
que não imite ao partido jacobino fra.ncez, 
em rela.ção ã. direcção financeira. a da1· ao 
paiz. 

Sim ! a. convenção em França rompeu os 
tratados de commercio diz Stourm, e. em suas 
mãos, a ta.riJa fvi uma. .arm:J. de guerra.. A 
depreciaç.ão r' os assigoarlos destruiu inteim
mente a economia das tarifas e entregou sem 
delasa as manuf;teturas 1'ranceza.s à. concur
rencia estrangeira. 

O Est:l.do recebia. cs assigoa.dos ao par em 
pagamento dos impostos e por conseguinte 
em pagamento dos direitos de "\lf11ndega. 
Nestas condições. uma tarifa dc.36 lilJras tor
nava-se l'Calmente em umu. ~.<wifa. de 18 ~oi
dos. A proteccão de 15 •/., concedida aos ob
jectos manufactut'a.dos se reduüu a menos de 
·1/ 2 •j • . Foi a.~sim que papel·moeda. uã.o re· 
presentando mais d~ 2 1/ 2 "V:lolOr da. prata, a. 
lei de 20 Thermidor mandou q,uea. percepção 
dos direitos em assignados se fizesse segundo 
uma. escala. proporcional ã. importancia das 
emissões feitas. o que nessn. occasião sextu
plicav:~. o valor dos pagamentos. Mesmo as
sim, ficava-se longe da verdade, porque o 
papel valia 4.0 vezes menos do que a. moeda.. 
Veiu então a lei de 4 nivrose, oue estabe
leceu metade dos pagamentos em· ouro e me
tade em a.s:;ignados. e mais tarde a lei de 
Thermidor, ma.nrla.ndo pagar tu<lo em ouro, 
justa.mente quando o pa.pel desa.pparecia. na 
ba.ncarota do Estado. 

E' certo que nem as ta.rifll.s, nem os set•vi
ÇOS, nem a.s despezas,nemas receitas, podiam 
funccionar durante o regimen dos assignados, 

por que o espírito financeiro dosjacobinoscon· 
sistio exclu!\ivamente em esgotar o presente 
e sacrillcar o futW'O. Os assignados, em
quanto va.lerão, fvra.m emittidos, e de nada. 
v a lia. a perspectiva da. . baocarota.. Essas 
emis~ões:LS pa.rá.ra.m quando o publico recusou 
recebel-os mesmo a pr .. ço baixo !! 

Dura.nt~. porém. esse período da depre· 
ciação da. mceda, nem uma providencia. seria 
se tomou para. evita.r a. debacle. Como os t i· 
tu los das sociedades de credito fazia. concur· 
rencia. aos as~ignados, prohibiram-se todas as 
associações que repousavam em acções a.o 
portador !! Como se denunciava a. agiotagem, 
Cla.viére. ministros da.s finanças da. conven
ção propoz que se fechasse a Bolsa de Pariz. 
Fa.ypoult, ministro do dil'ectol'io, só. conhece 
como recurso o emprestimo l! Fora dessa 
incuri~ intencional do futuro, da. preoccupa· 
çã.o exclusiva. do presente, não. h'J. principio 
a lgum. 

Robespiere durante o sêu governo absoluto 
não fallou jamais de finanças e Ta.ine nos diz 
que elle erarle gra.ndeignorancia. em finanças 
e em arte militar, não sabendo senão ca· 
Iu mniar a Cambon e Carnot. Danton pronun
ciou um discurso unioo sobre o desmoeda
mento dos assignados, no qual só soube 
insultar os l'icos, e é sem duvida. r idículo o 
programma financeiro de Saint. Just para 
destruir a mendicidade. Precisamos não 
imitar es~es exemplos. precisamos olhar ~m 
quanto é tempo para à s ituação da União. 
A depreciaçüo da moeda, o ngio exagerado do 
<.uro, a. alta de todos os preços, a. carest\a. da. 
vida. o exces~o de impostos, o dcficit, o desi
Qllilihrio da. receitn. e da. despeza., a enormi
clade di!. divida. interna. sem amortisação, a. 
somtita enorme de p:~.pcl inconverlivel em 
circulação sem lastro, tudo está. exigindo o 
estudo de todos os bons repuulica.nos, o con
cur·so e a hoa vonta•le rla todos os brazileiros 
para. salvnr-se a Patri:L e ~nlvar-se a Repu
blica. !! (lfluito bem, muito bem.) 

Não tenho. Sr. presidente, lallando desta 
forma outro inw ito que não seja. o bem da. 
Republica! Não tenho outra intenção que 
não seja chamar a attenção dos republicanos 
sinceros para os nossos proprios erros. muito 
especialmente-quando se começ.a. a agitar o 
partido monarchico animado naturalmente 
pelosabusos que temos praticado, pelas dif
fulõades que nos assaltam, pela. discordia que 
ha em nossos arraiaes! Uoamo-noa, unamo
nos nós republicanos, unamo-nos nessa fé 
saJIT&da. que nos deu coragem a. 15 de no
vembro, unamo-nos para tornar a Republica 
o que ella. deve ser. o que nos promettemos 
ao povo que ella. seria-um regimen de pros
peridade, e de paz, de liberdades e de bem 
estar, e então nada. nos perturbará. porque 
esse fantasma. da. restauração que a cova.r-
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dou-se a 15 de no-venibr.J des'l.ppareeerá. de 
· sempre do territorio brazileiro. (.~fuito bem, 
muito ; o o1·aclor foi nzuito cump1·imentado.} 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hOra destinada ao· expediente. 
O SR.. 1 • SECRETARIO procede ã. leitura do 

seguinte 

EXPEOmNTE 

Olli.cio do Ministro dos Negocios da. Fazenda, 
de 29 do corrent.e, satisfazendo a requisição 
desta Camara., no oflicio n . 242, de 19 de 
setembro ultimo, relativamente á Agencia 
Financiai ém Portugal.- A.' quem fez a. 
requisição. (O Sr. deputado Thomaz Ca.val
~nti . ) 

O Sr. Francisco Glicerio
Sr. presidente, o voto 11a Ca.mara, em relação 
ao caso de Sergipe, não foi traduziào de um 
modo expresso. mas é fóra de questão que a 
maioria. vencedora rejeitou o projC>cto elabo
rado pela commissão Mixta, porque entende 
que 'ó Congresso Nacional não deve intervir 
nos Estados pelos -processos estabelecidos no 
projecto que foi submettir~o ~o.es_tudo da Ca
inara pela honrarla comm1ssao Mtxta de uma 
outra Casa. do Congresso Nacional. 

Assim se me atigura.quea Com missão Mixta 
·está. prejudicarla.. e .posso informar á Camara 
de que no Senado já se votou e. ext;ncção 
dessa commis~ão. 

O que me traz á tribuna é propor ã. Ca· 
mara, por seu lado, tambem consider~ ex
tincta a Commissão Mixta, por me pa.rc>cer 
que a sua. mi~ão, a.ttenta à. vota.cão da Ca.
mara., est;i, prejudicada.. (ilfuitos apoiados e 
nao apoiados. Trocam-se apa1·tes.) 

Apresento a indicação : a Camara opportu
na.mente a discutira. 

Sr. presidente parecerà. que a rninha. posi
ção n~ questão de Sergipe foi contradi_ctoria, 
e os meus amigos da. imprensa federalista do 
Rio de Janeiro o teem declarado. 

U~l SR. DEPUT.~DO-Ha es..<:a. imprensa tam-
bem ~ · · 

O Sn.. FRANCISCO GL!CER.IO - Houve no Rio 
de Ja.n~iro, dantes, uma imprensa neutra 
que é hoje francamente federalista. (Trocam· 
s·e apartes.) · 

Quarido eu rligo que a imprensa neutr~ 
tra.nsfqrmou-se em imprensa francamente 

-· federalista não tenho o intuito de a censurar, 
pelo contrario, si ha. a.lguma cousa que me
rece nota é para louvar a franqueza com 
que ;1. imprensa. neutra. vem declarar as suas 
opiniões. 

Mas, eu dizia que poderia parecer contra
dictoria a minha situação nesta questão, as
seguro que não é. 

No anno po.ssado quando se deu o caso 
agudo de Sergipe e eu me pronunciei do modo 
como os coHegas se re::ordam e consta dos 
Annaes, disse que não encontrara nas attri
buições do Congresso Nacional meios corre
ctivos de reposiçê:.o do governador deposto tie 
Sergipe ; portanto. votando contra o projecto 
da C.Jmmissão Mixta eu esta\'a coherente com 
o meu modo a11teríor de p~nsa.r. 

Por mais respeito que me inspire o parecer 
da. Co:nmissão Mixta. o que é exa.cto é que 
discordei do fundo do seu trabalho legislativo, 
tanto que desde a sessão passada acompanhei 
o meu ill~tre amigo e colleg;\ o Sr. Milton. 
votando pelo projecto que consignava a in· 
tervenção nos Estados, de modo geral, assi
gnalando a attribuição ;2,0 Poder Judiciario. 

O SR. MILTON-E' verda.de, dou testemu-
nho disso. . 

O Sn.. JosÉ MARIA!'iO- Opinião de V. Ex. 
que suffra.guei e qtie sulfra.go o.inda. hoje. 

O SR. GoNç,\.LvEs '!lhiA- De modo que . o 
voto do D.nno passado foi meramente plato
nico; si foi um voto platonico a. Ca.mara não 
o devia dar. 

0 SR.. FRANCISCO GLICER.I0- 0 meu Voto em 
relação ao projecto rlo Sr. Milton não foi pla-
tooico. foi um voto elfectivo. · 

Mas, Sr. pt•esidente, "- muitos se afigura 
que a. rejeição do projecto da. Commissão 
Mi:xta. importa. em uma desesperança pa.ru. 
·aquelles que não estão -pa po~e dos governos 
dos Estados, tt·a.zendo assim algum descradito 
par.1 as instituições por quanto pareceria que 
ellas não teem a tlexi bilidade necessaria pa.ra. 
obviar as ditnculdades supervenientes na eln-
boração do regimen. . 

Mas, Sr. presidente, é esse mesmo o pro
cesso pelo qual os povos conquistam as insti· 
tuições liberaes de que se servem: ê com a; 
laboracã.o dos tempos. é com a laboração dos 
p:·oprios sofi'rimeotos destes povos que elles 
criam instituições que Mseguram o re,<>im.en 
ela liberdade. . 

0 SR.. LEOVIGILDO FlLGUEIB.A.S-Mas não com 
0~-a.ttenta.dos ás suas proprias instituições. · 

0 SR.. FRANCISCO GLtCERIO-Pelo facto da 
União se recusar, em respeito ã. federação, a 
intervir, não se segue que o regimen federa
till'O deixe de attender a.os clamores dos que 
são injustamente perseguidos, e não se queira 
concluir contl'n. o regimen federativo. porque 
n•~ propria federação 03 que sofrrem cncon~· 
tram os recursos necessa.rios de re..'\cçã.o dentro 
do terreno leg:~.l. 
. Nã.o e prov;~.vel que resta.belecido u imperio 

da. lei da Republica nos Est;vlos, os clamores 
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daquelles que são victimas não seja.m ouvidos, 
em primeiro Io,.uar pelo influxo benefico_ da. 
opinião publica, e em segundo logar pejo J~go 
normal das instituições em relação á justiça 
e â. politica. dos Esta.uos. (Apoiados .) 

PoiS, um governador, que tinha o estado 
de sitio nas suas mãos deixa o partido adverso 
eleger seus representantes, tendo uma lei de 
ferro, como a lei do estado de sitio? 

O Sa. Jost MA.Rl.~'<'o-Mas nos Esta.dos em 
11ue seja difficil regularmente che,.<>ar a este 

0 SR.. JOSE MARIANO-Nesse tempo não 
tiob.a a força. material precisa para os 
abafar. 

resultado 1 . O Sa. FR.A.NCISCOGLtCERio-Como não tinha? 
0 SR.. FRANCISCO GLICERIO-Respondo ao 

nobre deputado. 
Pois não dispunba da força policial~ 

O regimen republicano federa.tivo deslocou 
o centro de opiniões que dantes era na côrte, 
exactamente para. os Estados. 

O Sa. JosÉ MARIA!'\o- Nã.oestava. ainda or· 
ganiSD:da.; sô depois ê que foi a.ugmentada e 
orgamsada. 

O Sa. JosÉ MAniA~>o dá um ararte. 
0 SR. FRANCISCO GLICERio-Peço a. atten· 

ção do nobre deputado por Pernambuco, que 
sei que tem in,teresse na solução deSU!S ques· 
tões 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO-Concorram OS 
nobres deputados tambem por sua. parte para 
que o Estado entre nas normas regulares e 
constitucionaes. 

. . 

O sa. JosÉ M.uuANo-E digo ainda: por 
mais suspeito que se queira me tornar á. 
~ept!blica. desejo uma. solução :Qacifica.. 

0 SR. FRANCISCO GLICERJo-Nunca. consi· 
derei Y. Ex. suspeito á. R,epublica. P.elo con
trario considerei-o como um corpo estranbo 
nos partidos mona.rebicos no tempo c!o im
perio. 

Em relação á. União, os mesmos a.tropellos 
se deram. 

Ninguem poderá. contestar que em relação 
il. União, restabeleceu-se completamente o im· 
perio da. lei ; assim elle ba. de restabelecer-se 
nos Estados, porque já em muitos Estados a. 
lei está plenamente resta.belecil\a. 

Em se,"Uida ha de se restabelecer tambem 
o imperio de lei nos municípios, porque este 
regimen parte dos municípios par:~. os Estados 
El tios Estados para a. União, como em sentido 
inverso parte da. União pa.ra. os Estados, e dos 
Estados ;para. os municípios. 

Ma,;, e preciso que os pa.rt!dos constitucio
naes. se formem p:~.ra. di,;putar constitucional 
e legalmente o poder na. União, nos Estados e 
nos muoicipos. 

Felir.mente o. situação Eegue este caminl!o. 
(Apartes.) 

Quando os :~.pattidos abrirem mão do desejo 
immodera.do de represalias materiaes. e se 
resignarem á funcção do voto pela discussã~ 
e pela imprensa os governadores dos Estados, 
os intendentes municipaes hão de submetter 
por força, irresistivelmente á acção da opi· 
nião publica.. 

O Sn.. Josi MARJANO - Concorra V. Ex. 
para a moralidade do seu partido Já.. 

O Sa. FI:A.Ncrsco GLtcERio- O partido re
publicano federal de Pernambuco, por oce&
sião da eleição, compoz sua chapa. de doús 
terços, deixando um terço para a. opposição 
disputar. Isto é uma. conducta. muito respei· 
ta.vel. (Apartes.) 

Estes tactos não ~e passam sômente . em 
Pernambuco, pa..<sam-se em di:ffereotes Es-
tados. . 

O nobre deputado e.stá. se apaixonando 
inutilmente. 

O Sn.. JosF: MAruANO-Não apoiado. 
0 Sn.. FRANCISCO GLICERIO- S. Ex. é mais 

responsa.•el pelas desordens de seu Estado, do 
que o partido do governo. E eu digo porque. 

Porque o nobre depuiado em vez de se- _ 
guir os caminhos regulares, lega.es e consti
tucionaes. permitta que o diga. sem faltar o 
resp~ito devido :í. sua pessoa, dirigiu-se por 
caminhos incJnstitucionaes; pretendeu. \la
das as circumstanclns em que o paiz se 
achava. tom<ll' conta do poder. A responsa
bililbde mais pesada é de V. Ex. ( .'lpartts.) 

Assim, pois, desde que nos Estados os par
tidos se convencam de que não podem contar 
mais com a União por intervenção nelles. em 
favor deste ou daquelle grupo, os partidos 
hão de se estabelecer de a.coordo com as 
normas natu;:aes da vida. politica.. ·· 

F. a.ttendam os Srs. deputados ; o parljdo 
que está. no governo da. União, e na. quasi 
totalidade do:> governos dos Estados, não 
tem uma existencia. indefinida. · 

0 SR. JOSÉ MARIANO- Meno;: OS Barbosa.s 
Limas. 

0 Sa. FRA.XCISCO GLICERIO-Mas, fallou O 
n•:bre deput..'l.do <le Pernambuco, quando 
ss. Exs. foram eleitos deputados em estado 
de sitio! 

Nôs provavelmente governaremos durante 
muitos annos. pelo impulso que claramente 
se vê que recebemos, principalmente de uma 
victoria assignalada da situação politica. que. 
venceu uma immensa. revolta.. E' natuJ.'al. 

?!las o nosso domínio não ha de ser inter· 
minavel. 
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Por consequencia. digo eu: e preciso que os 
mais deputados, que constituem nos Estados 
·os partidos em opposição, renunciem os 
meios revolucioaa.rios, para tomarem o ca· 
minbo constitucional. 

O Sa. PAULINO DE SouzA JONlOR -Ou in
tervenção, ou revolução. (H a outros apartes.) 

0Sn.. FRANCISCO Gr,tCERI0-0 digoo relator 
da Com missão Mixta. disse-me em aparte que: 
ou a. io.tet•veoção ou revolução. E' exacta.
maote a essa. synthese que estou combatendo 
ha. muito tempo. 

Emqua.nto os grupos oppostos e desgosto
sos aguardarem a intervenção. seja de um ou 
de outro poder da. União ; nunca os partidos 
constitucionáes se formarão ; porque esses 
estarão sempre espreitando :~s dissiden
clas dos partidos que tem o governo nos Es
tados, para. apanharem pelos cabellos a occa.
sião opportuna de empolgarem o poder. 

o Sa. JosÊ M.A.lUA...-.o- Si querem estabele
cer a. oon1ia.nça., deem-nos a. cliectivida.de das 
leis. 

0 Sa. Fll.At\ClSCO GLICERio-V. Ex. conhece 
~ minhas opiniões. · 

Ainda ha. pouco, no EStado onde eu infiúo, 
como membro do partido que dirijo, nó.> fize· 
mos igualmente uma lista de dous terços, 
reservando publicamente para a opposição o 
outro terço ; e sómente quan-lo os membros 
da opposição, pela voz tl.e seus chefes. decla
rara.m que não concorreriam a eleição, é que 
os nossos amigos formaram a lista completa. 

No Maranhão a mesma cousa. se observou : 
em Minas o mesmo facto. 

No Rio, não se fez a lista àe dous terços, 
mas o processo correu liv:emente. 

O nobre deputado por Pernambuco pó-le 
contaL· commigo para. não dar a minha. re
sponsabilidade a excessos commettidos contra 
os nossos a.dversa.rios em qualquer eleição. 

Quando os partidos em opposição ronun
cia.rem a.os meios revolucionarias, e quando 
no seio rla Camara se demonstrarem rraudes 
que prejudiquem a verdade da eleição, não 
tenho interesse algum em dar a minha re· 
sponsa.bilida.de para esses factos. 

Sr. presidente, demorei-me mais tempo do 
que esperava para justificar o meu requeri· 
mento. 

0 Sa. Go:\"ÇALVEs MA.IA.- V. Ex. não 
respondeu a uma pergunta, que eu julgo, 
aliás, im-portante, V. Ex. achou que estava 
dissolvida a Commissão Mixta, mas na.da 
disse aobre os ca..~ que a ella estão atrectos, 
como os da Bahia, Amazonas, etc. 

0 Sa. FRANCISCO GLICERJo- 03 papeis que 
estão sob a guarda e estudo da Commissão 
Mixta., puece-me que não teem outro destino 
sinão serem archivados. 

O meu requerimento e o seguinte. (U): 
Não é miuh~ intenção concorrer para o 

abafamento das queixas e clamores levanta
dos nos Estados. 

Não digo que os di~nos deputados quere
clamam contra. injustiças que allegam terem 
sido praticadas nos seus Estados, não tenham 
razão. Não entrei. e não entro, no exame 
~essa. questão, porque re~onheco 0 confesso a 
mcompetencia do Poder Legislativo para. fa· 
zel-o; o que não impede que para o anno, 
livre da. acçiio das paixões políticas do mo· 
mento. ~e legisle de um modo geral em rela
ção á. regulamentação •io art. 6" da Consti· 
tuição, si o Congresso Nacion~l julgar de 
u tilidade que a rerorm:\ seja feita. 

A rejeição do caso de Sergipe, corno a ex
tiocção da Commissão Mixta, encarregada de 
estudar os outros casos, não importa, como 
disse no principio de meu discurso, uma des· 
espel'3.1lça "para n ingnern. 

Mando ã. Mesa o meu requerimento. (Mui!Ô 
bem, muito bem.) 

Vem â Mesa. é lido, apoiado e posto em 
discussão o seguinte 

Requeiro que se considere prejudicada a 
missão da. Commissão Mixta, enca.rre.gada r!e 
d~tr pareceres em relação aos casos de Sergipe, 
Bahia e outros Estados. 

S.· R.. Sala das ses$õeS, 29 de outubro de 
1895. -F1·ancisco Glicerio. 

O Sr. Leovi~ildo Fllr;ueira8 
-Sr. presi<leote. antes de tudo perg<mto a 
V. Ex. si. pedindo a palavra sobre este re· 
que1·imento, n. discussão ftca o.diana ou 
prosegue. 

O SR. P tt&>tOtNTe- Entl'a immediatamente . 
em discussão, 

O SR. LeoviGJLDO FrLGU.EIRAs-Quando se 
discutiu na. semana passada o projecto rela
tivo ao caso rle Sergipe, tive occasiãode com· 
munica.r aos amigos que commigo conve~a· 
n.m a. respeito, que julgava, como já havia. 
demonstrado em discurso que havia prorerido. 
perfeitamente legitimo o governo do coronel 
Va.lladão; e quanrlo ainda houves;e duvidas 
sobre a legitimidade de uma da.s duas Assem· 
bl 'as a que se refere o prvjecto, essa questão 
estava prejudi~a. por já. ter terminaf3o o 
período de Cu noções de ambls e.;..oa.s Assem
blêas. 

Resta.v:t., portanto. unicamente o caso da 
Ulegitimlrlade ou nlio do governo do co
ronel Valladão naquelle Estado; e desde qne 
o prdjecto nem si quer considerava ill~iti.riio 
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·. o governo desse illustre cida.~lão,porque. man· 
dava. o governo federal intervir apenas para 
garantir no-seu posto o vice-governador do 
mesmo Estado. e não o governador eleito. 
pronunciei-me no sentido de "0r mantido no 
Estado de Sergipe o governo do Sr. coronel 
Valladão. · 

Votei, portanto, contra o p1-ojecto, · de ac· 
co!Ylc com os principies que adopto." 

· Mas, .Sr. presidente. isso não implica o 
· meu pronunciamento em relação á questão 
de intervenção ou não intervenção do governo 
da Uniiío nos negocios politicos dos Estados, 
· Sobre esse assumpto já: tive occasião de pro· 
nunciar-me·em tres sessões consecutivas, no 
começo da nossa actual ses..<ão e não podia 
incoherentemente vot.a.r de modo contr-Jrio. 

Multos collega~. com os quaes entendi-me a 
respeitq. pronun.ciaro.m-se do mesmo mo·!o, 
declarando que, comquaoto julgassem conve· 
niente inanter-~e o principio da necessidade 

. da int!'lrvenção do governo federal em nego· 
cios politicos dos Estados, quan1o nelles esti · 
vesse alterada a respectiva ordem constitu: 
ciona.l todaVia vota.ram contra..· o .projecto 
rela.tivo aos negocias de Sergipe, por conside
rarem illegitimo o gove:-oo em cuja posse se 
a.cha.va. o coronel VaUadão. · · 

E' evidente que a Cama.ra não p~onuo
"ciou-se aind:l. sobre a nec~si•!ade da inter~ 
venção ou não intérvenção do governo redera.l 
nos negocios constantes dos lJ8.peis sobr6 os 
quaes a Commissão Mixta tomou conbecimen· 
to. para. dar parecer e mas uuicam~nte sobre 
um dos ca..~s. 

Entre os sub.;titutivos apresentados a. esse 
projecto, um delles, o do Sr. Gaspar Drum
mond,!oi por eUe retirado e a ca.ma.ra a.nnuiu 
porque ·entendeu que as idéas contidas na.
quelle substitutivo deviam constituir projecto 
especi&J., sobre o qual a Cama.ra poderia po-
steriormente pronunciar-se. . 

AS outras emendas apresentadas eram to
das relativas ao caso de-sergipe, eram toda$ 
relativas á legitimidade ou illegitimidade do 
governo do coronel VaUadão. Coherentes. 

· portanto.foram todos os senhores ; apezar de 
tntervencionistas, votaram contra o projecto 
relativo ao caso de Sergipe e contra. as emen
das apresentadas ao mesmo projectO. · 

V. Ex. declarou q ne na hora do expédiente 
fazia a nome;lçiio re.1uerida. · 

O ~sR_. JosÉ MARI.\.~0 - Sejamos justos ': 
apresentou-se agora uma. prejudicial, em
quanto não fôr •:1ecidida pela camara. não 
poc~elào ser feitas es:as nomeações. 

O Sa. LEOVlGÍLOO Fll.GUElRAS - Estou pro
vando que v . Ex. v;•e declarar-me que, em 
race da inrlicat;:ão que acaba. de ser a.presen· 
ta.<Ja. , V. Ex. não tem o derer ele ,a.tisfazer 
esse compt'O · isso que commigo tomou. 

Parece-me. entl'etanto. que antes da vota
ção de.."Sa. indicação, ella. não pô:!e constituil' 
caso .j~lgado pela Camara. e por conseguinte 
nada. •mpede que V. Ex. raça es..~ nomeação, 
embo:-a depois a. Cama.ra se pronuncie no sen
tido dessa. indicação. 

Sei, Sr. presidente, que basta ter ella sitio 
apre-sentada pelo illustre leader . da maioria. 
para. que naturalmen~ seja sanccionada pela. 
maioria da Cam~>.ra. ..• 

O SR. ·Jo3E MAtUAXO - Isto não, porque 
V .Ex. tem:· visto que muitas·vezes a. mã.io!'ia. 
não tem acompanhado o illustre. chefe. 

O Sn.. LEOVIGlLOO F JLG'O'EIRAS .... recúsan~o 
a;.sim attender âs queixas dos Estados que 
vivem sob a perseguição de reg'ulos e que 
não terão outro-1•ecur$O sinão appella.rem ou 
pa.rà o tempo, aguardando que justiça se ve
nha. a. fazer por um cas:> inesperado qualquer, 
ou, conformando-se com essa deliberação, re
tirando-se os partido;; em cpposição da. poli
tica do pa.iz. 

O SR. MILTON-V. Ex. está. em divergencia 
com a imprensa do seu partido no Estallo que 
não quer a intervenção. 
. Fica a. discussão adi:lda.. 
- Vão a. imprimir as :segulntl'.s 

REDA.CÇÕES 

N. 134 D- 1894 

Redacçúo final de J!rojecto • l •. i34 B, de 1.S94, 
addititJo do · Sr, Marianõ Ramos, auto!·i
$tl-nlio o Poder &ecuti'IJo a contractar o 
serlliço de nat~cgaçao entre os portos de 
Corumbt.i, Sao Lui:; de" Caceres, Mi,'anda c 
Aguidaur.":l, _no estado.de)áatt? Gro.ss~ .... .. ;.,· 

Seodo ·•.ssim, me parece que a missão da 
Commi; . Mixta nã.o esta terminada· pelo 
facto de ha.ver a commissão se pronunciado 

· sobre um dos casos sujeitos a.o estudo rla no
bre commis..c:ão, em face de um projecto com 

··o qual a ca.mar.1. não concord<>U ; e nem pócle 
v. Ex. eximir-se do rlever de, á medida. quo 
foram sent!o e.'tonera.'los membros (\e.-SD. cl0111· 
misSão, it• nom·~ando substítutos desses 
meml:iros, de accordo com o oompromissoquo. 
ainda.- na. sessão ·õe hoje, -tomou V. Ex. pnra. 
commigo, quando levantando eu essa. que:~ tão, 

o Congresso Na.ciõnal,resoi-re::· .
Art. !.• E' o Poder -~ecuti:vo : áutorisad"o 

11. contri\Ctar, por cinco nnnos, com á. compa.
nh in. ou p.'\rticular 'QUI! melhores vantagens, 
orr.•r<•etr, sorvlço de um3. viagem~mensal 
na. Jiuhn. tio n:~\ega~io entre os por.tos ' ne 
cm•m11b~. ::;, l~u·~ de ·Ca.ceres, ·Mf'l'~nd"' • 
A(\UL\It~un~~o, no .b:tt!Wo de M~tto G1·o.-o • .. 

Camara v. V 87 
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Art. · 2.• · Revogam-se as disposições em 
contraria . 

Sala. das commissões, 29 de outubra de 
1895.- F . Lima Duarte . - Paranhcs Mon
-tenegro.- 1. A. Neif!a . 

N. 200 A- 1895 

Redacçi.Zo final do- projecto n. 200. do cor
?"ente anno, que autorisa o Poder Executivo 
a conaedet• ao Dr. Benri~ Autran da 
Matta e AJ!Iuquer~e seis mezes de licença 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autori

sado a conceder ao Dr. Henrique Autran da 
Ma.tta. e Albuquerque, assistente ele cliníca 

. da Faculdade de · N:edicina. da. Bahia, seis 
mezesde licença, com ó respectivo ordenado, 
pa.ra. tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala das comm\ssões, 29 de outubro de 
1895,:_ Parrznlws Montenegro. - 1. A. Nei:oo. 
-F. Lima D.Larte. 

Vão a impt·imir os seguintes 

FROJECTOS 

N. 149 C- 1895 

Parecer sobre as emendas o/ferecidas na 3• 
discwséW do projecto n. 149 B deste anno, 
!Z1-U' fi:&a a des:(le::a do Ministef'io d4 Justiça 
e Negocios Interiores {ia.ta o exercicio de 
1896 

Emenda. n. 1: 
A' rubrica 36- (Instituições subsidiadas)

Lyceu de Artes e Olficios da Capital Federal
mantida. a._consigna<;:ão do orçamento em vigor. 

S. R.- Sala das sessões, 17 de outubro de 
~895.- Thoma:; DelfiM. - Oscar Godoy.
Amcrico de Mattos. 

A commissã.o jã. se pronunciou sobre este 
a.ugmento a. p1-oposito das emendas apresen
tadas em 2• discussã-o. Não desconhece a so
licitude especial que ao governo .da. União de· 
vem merecer os estabelecimentos de ensino da 
Capital Federal, pelo regimen especial em 
que se a.c_ha. esta. cidade ··m -relação á União, 
nos termos da Con:;tituicão, e porque o desen· 
volvimento da-capital inftue sobre todo o paiz, 
servindo seus estabelecimentos de ensino, rle 
caridade. etc., de modelo aúS·de todos os es· 
tados ; entretant~. atteudendo ás cireum
·stancia.3 financeitas da occasião, mantem o 
. seu primei,ro parecer, que espera vel' conftr-. 

mado pela camara. Foi neste pensamento de 
economia e dete1·minada por moti VOil ainda 
mais imperioso:; que a. commissã.o propoz a 
suppressão do avultado subsidio que em 2• 
discussão a- Camara votou para ~s lyceus do 
Maranhão, Piauhy, Rio Grande do Norte, 
Parabyba, Bahia, Cuya.bá. e Goya.z. 

Emenda n. 2: 
A' rubrica. 19-Serviço Sa.nitario Marítimo 

-material-onde se lê-para desiofectant.es, 
utensis de desinfecções, inclusive <> paga
mento do pessua.l- 12:000$- diga-se: dous 
desinfectadores a 3:U00$-6:000$; para des
infecta.ntes,utensisdedesinfecções- 6:000$000. 

S. R.-sala das sessões, 17 de outubro de 
1895.-Victorino Monteiro. 

Esta. emenda discrimina á verba. de 12:000$ 
-~estinada á. compra de desinfectantes ~ uten
sis de desinfecções e pagamento do pessoal em 
duas verbas-uma de 6:000$ para o material 
(desinfecta.ntes e utensis) e outra para pa-
gamento do pessoal. . 

A comlllissão e de parecer que nã.o o.trerece 
vantagem a discriJnin~ propoJ:lta. . 

Emenda n. 3~ 
A' rubrica 36- .(InstitUições subsidiadas 

pela União) - accrescente-se - elevada a 
15:000$000 consignação para a Poiiclinica 
Geral do Rio de Janeiro. 

S. R.- Sala das sessões, 17 de outub1•o de 
1895.- Augusto deFreitas. - Edua?·do de Be,·· 
,-édo. . 

A consignação para a Policlinica Geral do 
Rio de Janeiro, tendo sido augmentada. em 
2• discussão, não convêm que o seja nova• 
mente. 

A commissão nã.o acceita., pois, a emenda. 
Emenda n. 4: 
A' rubrica 36 - (Instituições subsidiadas 

pela- União)-em vez de 287:500$-diga-se~ 
297:500$-sendo 10:000$ pa.ra a.uxilia.r a. ma· 

utenção das officynas do Lyceo de Artes e 
fficios de Santa Catbarina. 
. s. &.-Sala das ses>ões, 17 de outc'.lro de 
895. -Paula Rainos.-F-rancisco Tolen>ino.- · 
milio Blum.-Patda Guimarães. - Pinto da 

JbicJ~a. 

Por motivo que a commissão já. desenvol· 
veu a proposito de subvençã:o a outros !yceos, 
e tem ~ustenta.do sempre, deve ser rejeitada a 
emenda n. 4.. . · 

Emenda. n. 5: 
A.' -rubl'i~ 3{-Supprima.- se. 
s. R.- Sala das sessões,l7 de outubro·le 1895. 

-Lins. de, Va:se;oncellos. . · . . 
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A commissã.o é de parecer que seja. a.cceita, 
redi!,ridu do seguinte modo-Supprimidas as 
pala.vras-Augmentada a. consignação, etc. 

Emenda. n. 6 : 
A' rubrica 13-Policia. do Districto Federal 

-supprim~-se a. parte que diz-e a. 32 o dos 
suburbanos. 

S. R.-Sala. das sessões, 17 de outubro de 
!895.- Americo de Mattos.-Lins de Vascon
cellos. -Osca1· Godoy.-.Fra11ça Ca1"val!UJ. 

Pensa a commissão· .que não convem que 
seja. a.cceita. esta. emenda., pois julga sufliciente 
o numero de 32 agentes suburbanos. 

Emenda. n . 7: 
Ao n. 26- augmentada de 20:000$ a. verba 

.-Bibliotheca. · 
S. R.-SaJa. das sessões, 17 de outubro de 

1895.- Cupertino de Siqueira.- Rodolpl10 
Abrell.-Campolina.- Lui; Detsi.-Pin~o ela 
.Fonseca.-Va; do Mclk. 

P.arece exagerada. a verba pedida nest& 
emenda.. Em todo caso é preferi vel que os 
<•Utores da. emenda apresentem um projecto 
~ial, approva.do o qual, será consignada'& 
verba orçamentaria. 

Accresce que, ~!o terido o gorerno pedido 
essa. verba. para. a. bib1iotheca. da· Escola. de 
Minas, é de presumir ·que ~ seja. inteira· 
mente indispensa.vel. Em 'tllaterias·desta.na· 
\ureza, é o Poder Executivo o juiz e o Legis

A commissã.o pensa· que não deve ser ac· 
c~ita,eotre outros motivos,por jà se aeba.rem 
adea.ntadas as obras da. cons&rucçã.o do l.a.za. 
reto de Tamanda.ré e não· 'sei' ci:>nveniente 
suspendel·as. 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1895. 
- Joiio Lopes, presidente.-Pauli11o de Souza 
J"n'íot-, relator. - Mayr!nk. - Lauro Muller _ 
Alcindo ·Gua11aba1-a (com restricções quanto á. 
ementla n. 6).-.-Jugwto Scvc1-o.-PáuW. Gui
marãc~ . 

Acerascente·se depois do a.rt_ 3•: : 
Art. 4.• As vagas deixal.las pot· ofliciaes do 

corpo de policia se~ preenchidas pelos que, 
tendo ficado fôra do quadro em consequencia. 
da reforma. d3 1894, continuam aggre,aa.dos 
aos respectivos corpos. Os que não sendo 
u.pro"eitados e eontiflua.rero aggrega.dos serão 
pagos pelo saldo oue se verificar mensal
mente na consignação para o pessoal. · 

Ao§ll: · 

Redu~ida de 151:200$ a 108:000$ a verba 
para. pa.,tramento de pretores. . ·: · -

Depois da rubrica 14 - abra-se a seguin~:. 

Colonia ·dos Z?ow RiQs 

(Decreto n . 145, de 11 de julho de 1893) 
lativo não deve ir além do pedido. 

Emendas ns_ 8 e 9: 1 director ·" •• ••• ..... "" • l ajudante .......... ; .... · .. · 
"6:000$000 
3:R(){);WJO 

Artigo. Fica. o governo autorisado a. entra.r 1 medico, •...••... : •.•...... 
em accordo com o prefeito da. Municipalidade Ao mesmo, pelo tra.b~\ho de 
do Distrlcto Federal, para o 1im de lhe tra.ns- e~i!lo, gratificação ..•••. 
ferir 03 hospitaes de isolamento, a. cargo do 1 escr1 vao .. _ •• . ..• •.•••...•. 
Instituto Sa.nitario FederaL 1 almoxa.rife .• . ...•...••..••. 

S. R.-8<\la das sessões, 17 de outubro de 1 enfermeiro .. · ............ .. 
1895.-Ga.>JJC!T Drmnmoncl. 3 me;tre.> de officina a.l:S()()$. 

5 pedreiros a 4,$ diarios.. • .. . 
Supprima-se o n. 20 doart_ 1•. 5 carpint1iros 11. 4$ diarios .. . 
S. R.-sala da.s sessões, \7 de outubro de 6 feitores a. 90$ ....... __ .... -

1895. -Ga.>'_!xw D1·!'mnwnd. : Comed()rias. para os pedreiros, 
A commissão pensa que devem ser objecto · carpin~iros e (eítores, a 

de um pl'ojecto especial, ouvindo sobre elle a 1$200 cl•arios P3:!'8: cada ~m. 
\commissão de in~trucçã.o e saude publica.. Sustento, vest~o e c~rativo 

. : de 100 correcc•onaes,a 1$200 
Emenda n. 10. Objel:tos de expt:liiente ....... 
Artigo_ O governo J?ão abr!r& credito p3:1-a. Prompto pa;.:·amento •..•••.. • 

pa.gamellto do pessoal mcumb1do do serv1ço Materiaes de con:>tNcç.iio e 
do la.zareto em Tama.n~ré. ~o estado _do outras d<JSpeZl\s ....•..•.••• 
Peraambuco, sern que seJa ouVIda a..respe1to Serviço do transporte •.•••••• 
Ulll3. commissão de medicas e offici&es de ma-
rinha, que emittam ~r ra.vora.vel are· 

Ao§ '?:1: 

4:8õ~$õõo 
600$()l)O 

3:600$000 
2:4110$000 
1:800$000' 
5:400$000 

. 7:200$000 
7:t00$000 
7:480$900 

7:008$000 

43:800$00o 
. 1:200$000 

1:200$000 

22:712$000 
24:000$000 

150:~ 
speito das condições de isolamento e salubri· 
dade do 1oca.l, bem como sobre as de área, 
abrigo e profundidade . . · A verba de 57:150$ consigna.tla no projécto· 

terã a applicaQ'io. seguinte : : s ;· R.:-sata. das sesSões,"· ts de outubro de 
1895. ~Gaspar D~nmwrnt·. Pe~oal - como na. proposta. 
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Material. 

Serventes •••• ~ ••••..•••..•.. 
Objectos de expediente e des

pezas de lJrompto pagamento 
Gratificação ao pessoal e pro
. fessores enca.rregados dos 

cursos e conferencias; • . ; .•• 
Ílluminação ••..•••.•••• •. ..• 
Pu.bl.icação da. R.evista., roemo

rias e documentos escolares, 
trabalhos didacticos, acqui
sição de liv-ros, jornaes, ap.
parelhos- e "iD.skninentos, 
objectos:de· ensino. encader
-nação e conservação de li~ 

· vros, despezas. extrsordioa
ri.as e eventuaes, trabalhos 
gra.pbicos, Ina.ppas · e qua
~os estatisticos. reparos de 
moveis e utensílios. reparos, 
,conservação e asseio do pre· 
dio.: .. ............. , .. .. . 

. 3:.000$000 

. 2:000$000 

14:550$000 
1:000$000 

18:000$000 

38 :550$00(• 

· .Ao§ 36 -Snpprimam-se as palavras -d<-
10:000$, para subv~llcion:o r de .u~a vez· li' 
obrns dás officioas. etc.; etc., até Rto Grande 
do Norte e Pan.hyba. do Norte - e depois a> 
seguintes-de 5:000s para o' .Asylo de S. Luiz 
de Caeté. 

Ao § 19-0nde se diz - estaf..ts de desinf.!· 
cç&o de Genest B erscher; em 'depO$ito na. al
:fa;ndega - a~1-escent~:~~se _.e a aequisi;;:ão de 
pulverisadores do rneamo fabricante-e mais 
adea.nte, onde se diz..;.. ll :()()()$ para o pessoal 
que terA. de servir n;IS lanchas e 10:000$ para 
o custeio das me;m~s-accre>cGnte-se-Ei eon 
eerva.çio do material :tluctuante, 

A»§ 7•..,-Redúza.-se Dl verba-Pessonl-a 
qua,a,tia de 3:800$ •. 'l':eocimeoto de um official 

. da- secretaria, dispensado, que t'a1leceu • 

Alcindo (},ta,ta'bara.-Paula Guim.arães.{com 
reslricções rel.:J.livas á supp1•es:;ão das sub
venções aos lyoeos do Mn.ra.nhã.o; Piauhy, 
Rio Graode do Norte, Para}lyba do Norte, 
Babia., Goyaz e Ca.eté.- Lauro M'!l!le:·.-
J.fa!l1·ink. · 

N. 189 A-1895 

Redacçao para 3• discussao do projecto n;i89, 
do · corrente anno, que organisa. o e$taclo
maim- do exe-;-cito, a InteMia Gera~ da 
·Guerra e dà outras protJidencias 

O Congresso Nacional deCreta. : 
Art. 1. o Ficam desde já. cread.os 
I•, o estado maior do exercito ; 
2", a lnteadencia Geral da. Guerra. 
O primeiro immediatamente snbordinado 

ao Ministerio da Guerra.. ·terã. como chefe um 
!Ilarecha~ ou general de·di'visã.o, que super
mtenllera. lodos os serviços militares que .vi
sem preparar o exercito para. a. gueiTa.; o 
estudo das questões :-ela.tivas á. defesa do ter
retirio da. Republic:L e todas as operações mi· 
litnres. -

A segunda.. sob. a dire~ ·de nm gen~ral 
do quadro eff~tivo~ como intendente geral 
da guerra. sera. encarregada de reonir con· 
serv~r e distribuir o material do ex~rcito 
neees:>ario á. manutenção e movúneoto do 
mesmo em ~das as suas oper;tçães. 

Art. 2. • O estado-maior do exercito se com· 
pora. de um gabinete e quatro secções, tendo 
em sua.s a.ttribuiçõs : 

O .gabinete 

~rrespondeocia., despacho e expediente do 
do cbefe do estado-.maior do exercito, ordeos 
do dia. do exercito • 

As secçües . '·-' ·Ao§ 38-Accr~ooote-se-incluida a quan
tia de 20:000$ pal'a os reparos de que precisa 
o ~rchi.vo_ da Ca.ma.t".1·U08 Deputado.>. 1. • Estudo esta.tistico e bistorico do e:xer· 
' A.o·§ 19 - A~gnrentado de mais um oftlcia.l cito nacional e estrangeiro, especialmente os 
-:-:--3~$ de ordenado e 1:400$ de gra.tifi- americanos e tudo quanto possa. interessar 3. 
~. · mobilisaçã.o e concentra.ção do exercifu ; 

· : 'io § 11- JuStiÇa, tio Distrieto Federal-in- Orga.niaação de paz e de guerra., recruta-
eluir a verba. de 6:000$ para aluguel de uma meoto e instrucçiio geral, theorica e pn.tica, 
casa. destinada especialmente ao serviço d·l taotica, grande t.actiea e estra.tegia. ; serviço 
Jlicy. ,. do esta.do-ma.ior. missões militares, direcçã.o 
.... A -· t· . .,. • t t d da..r.e:qista militar. publicações. . 
.-. o. ar . .,.:-AccresceD e-se-nos ermos a . 2.• EstudO& dos tlieatros prova.veis·de ope~ 

.·.-reí ii.' 23~- de so·de ontubro de 181H, art. 11 e rações de guerra, . orga.nisação de planos de 
··.paragra.pho unico. ca.rnpanha ; meios de defe;;a d,o paiz, prep&· 
· :s .. R.-saladns ·commissões,.l8 de outubro ra.çã.o dos grandes .e:xerclC.ius e manobras; 
.de 1895.-Joao .Lopes • ....,...Patdíno de Smua Ju- campos.de manobras , mobjli&l.ção, concentra.-
nwr .-Serzede_lw Con·êa.-:-.A.u~'~ ~et~~o.- ção do serviço da -~eta~ua.rda; e eta.pii.s. . 
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· 3.• Organisacão d&: Cl\rta geral da Repoblica, 
mti apP<I:S geographico e topo.,trraphico das 
rontetras ; . 
Levanta'!len~ ~eodesicos e topt>gra.phicos 

nas operaçoes m1htares ; plano de viação ge
ral da. Republica sob o ponto de vista militar 
estradas em. geral, linhas estrategicas; eai 
prego das vias-fel'!~ no preparo e direéção 
dos t!'ans~~rtes mthta.res, telegraphia e tele
phoma. m1l!tares; erytogro.pbia, semaphoras. 
~odos os systemas de signaes, aerostação 
pombos-correios. ' 

. 4. • Codificação .da. legi&laçâQ militar. admi
~stra~o, economia, disciplina, justiça mi
litar, licenças, transferencias. o1·ga-nisação e 
publicação do .almanak. registro militar do 
estado . civil dos o.fllciaes, assentamentD dos 
g~neraes e officiaes do estado-maior. informe.
çoes annuas .:ie todos OB officiaes do exercito· 
.acqliliição de livros, revistas militares e ~ 
chnicas 9ue possam desenvolver a instrucção 
dos offic1aes e praças ijo exercito; material é 
archivo do mesm:>. ' 

Art. 3.• O estado-maior do exercito terâ o 
sep;uinte pessoal: : 

Um chere, marechal ou general de cUvisão, 
tendo pelo menos o curso de infantaria e ca
~all>~ria •. 

Um sub-cbefe-~eneral de brigada.· com o 
c;urso de · estado-maior-ou coronel dÓ corpo 
de estado-maior. · 

Um ajudante de campo-ofilcia.l superior 
ou capitão de qualquer corpo ou arma· tendo 
o curso de estado-maior. ~ 

Dous ajudantes de ordens, capitães oti 
subalternos, tendo o curso de estado-maio~:. 

Um ajudante de ordens do sub-chefe ca
pitão ou subalterno, tendo o curso de est~o
maior. 

Gabinete- Um chefe ou secretario-coronel 
do corpo de estado-maior • 
. Dous a.djunctos, ofilciaes superiores ou ca

pitães do corpo de estado-maiór. 

Secçifes 

Quatro· chefes de secções, ofilciaes supe.rio-: 
res do estado-maior. 

Doze adjunctos. ofilciaes do estado-maior; 
Dez am:tnuenses. 
Um archivista.. officil\1 do estádo-maior. 
Dous ajudantes, oínciaes reformados • . 
Um porteiro, offi.cial reformado ou bono-

rario. . · 
Tres contínuos, ex-pracas do exercito. 
Tres serventes. idem idem. 

. Um.encarregu.do elos pombos-correios; offi
cia.l do exercito do quadro eft'ectivo. tendo o 
curso do Tespeetivo corpo ou arma. · . 
. . Art. ·4_ • ·A Intendeneia. Oêral da Guer.ra se 

comporâ · dê um gabinete e quatro secções, 

aqu~lle incumbido da. éorre$pondenci&, ex
pediente e despacho geral do intendente-e 
estas: 
~ ]~. da acquisição, conservação. distrl

btllcao, tlscalisação do ma.teriàl do exei-cltO 
d~ que d_iz .respeito a proprios nácioriaes do 
MlDISterio da Guerra, serviço de ma.rélia, 
aquartelaménto , acactonaménto, acàmjiâ:
mento; serviço postal do eillrcito em o}ier&
ções, tlluminação dos q\iarteis e outros es
tabelecimentos militares; coudelariaS e re-
montas; . · . . 

a 2•, da distribuição do a.ri:riamento, .eqm
pamento, a.rreia.mento. correame, litensilio~ e 
munições; carga e de..<cargà. na t.uao, ooriau
mos; providenciar sobre Cardamerit:o, àji:istés 
de contas' do mesmo : 
a.~: de viveres e forragens, transporte do 

ma.ter1al do exercito, requisic;ã9, lançament0s 
e co~tribuições de guerra; rei:iniã~ de dados 
es~tisticos e i:lé __ tndo qúe interesse o serviÇo 
mtlitar e as operações de gu~m ; 

a: 4a, da gaarda em depositO de.tod~§ má
tertal de guerra, munições e fardamento· de 
reser:va.; carga geral ao máteriel em reserVa. 

A.rt. s.• A Intcndeneia. Gerá! da Guerra 
tera o p~s~al .aba~o : . . . . :. . 

Um mtendente ger31, offic1al general ·do 
quadi"' e1fectivo ; 

Um sub-intenden~cO'ronel ou tenente
coronel de corpo especial · 

Dous ajudantes ele ordens..;;sub"alternos de 
corpos a.rregiirient:a.dos. · 

Gabinete-Um cbefe ou secretario official 
s1l"Perior ou capitão de ciorpo espe<lial; 

Um odjuncto, official ropeiior ou capitão 
de corpo especial ; · · . 

Dous atuiliares techoicos, o1llcial do corpo 
de engenheiros. 

Quati"' chefes de ~ecçõeS. 
Quatro 1•• officià.s. 
Quatro 2-• ditos. 
Nove ama.naenses. 
Um porteiro. 
Tree continuos. 
Tres serventes. 

Disposições geraes 

· Art. 6. • Os otflcines do actual corpo de es. 
tado-maior de 1• classe. nos postos em que 
se acho.m, constituirão o -corpo de eetado
maior-o qual ficará immediatamente su
bordinado ao cb~fe do estado-maior do exer-
cito, que os ilistt·ibuirá pelos servi~ de 
-"~tado-maior, segundo as exigençi!" do !!~1'-t 
VIÇO. · 
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.· . . § 1~· Alêm dos ofilciaes do ·corpo de estado· 
Jilaior poderão servir junto ao .chefe r' o 8S· 
tado-m11.ior do exercito, no gabinete ou sec· 
ções da respectiva. repa.rtiçã.o, officia.es do 
·corpa de engenheiros militares, estado· maior 
·de artilharia., capitães e subalternos das 
':mnas arregimentadas, por elle pl'opostoz e 
·nomeados pelo ministro da guerra, tendo to-

Nove adjuntos, officiaes superiores ou .ea
:Pitã.es de engenheiros. 

Sete amanuenses. 
Um &rcbivista., omcíal reformado do <.'XCI'· 

cito ou honora:rio. · 
Um porteiro, idem, idem. · 
i..ous continuos. ex-praças do exercito. 
Dous serventes, idem. i.lem . 

. dos, porêm, o curso de estado-maior. 
· § 2. •os serviçOs de ordenança no exercito ; 

-ajudante de ordens e de pessoa, incumbem 
aos capitães e subalternos, preferirlos os que 
tiverem o curso de estado· maior ou ao menos 
. de sua arma. 

§ 3." A dil'ecção geral de artilharia terá 
um gabinete e tres secçõ~. aqiielle encar· 
regado da. oorresll<lndencia.. expediente e des
pacllo da di.reccão : estas incumbidas: 

a 1>, da. acquisição, adopção, modificação, 
etc. • do material de artilJJaria., e de tOO.o o 
armamento necessa.rio ·ao exercito ; · § 3. • Os capitães de que trota. este artigo 

só poderão desempeuhar foncções de estado
maior, após serem dous annos de e1fectivo· 
sel'Vi.ço de fileira., neste posto, na. arma re· 
specti'va.. . - . 

Art-. 7.o Consequentemente à organisação 
· do estado-m;),ior do exercito e da Intendencia 
·Geral da Ouerra, :ficam crea.das as dírecções 
geraes de· engenharia., de artilharia. e de 
·saude • . · -

§ 1 ;o A direcçiio geral de engenharia terá 
utn ga.binete e tres secções, a.quelle enca.rre
·ga.do da oorrespundencia.,expediente e despa
cho da. direcção; estas incumbidas : 

a 1•, dos tra.'ba.lhos que visam o emprego 
. da.s vias-fe~ · telegrapbos e telephones. 
estrada em geral, como elemento de guerra 

.,material de engenharia. ; 
a 2•, ilas obras em geral, no que diz re 

speito ás fortiflcações .e edificios militares, 
pontoneiros, machinas de guerra e destrui
ç!íes. tra.ba.lbos de guerra., de ataque e defesa. 
dos pontos fortificados . 

a 3",. da. direcçã.o tecbnica dos estabeleci
mentos militares de instrucção theorica e pra... 
tica. de engenh&.ria. ; coioni~ação miUta.1' ; 
trian)!ulacões do tel'ritorio da R.epubliea., 
sendo-o~ dados obtidos enviados ao estado
maior do ex<'lrcito para. organisa.cã.o da carta 
geral, ma.ppM e pla.nta.s topogra.phicos; tudo 
que for concernente aos officia.es do corpo ; 
a.:rchivo da. direcção. 

§ 2. • A' direcção geral de engenharia. .ter:i 
o seguinte pessoa.l : 

a 2•. da. acquisição, adopção, transformaÇão, 
das municões .ie guerra, direcçã.o technica 
das fabricas· de polvora, de ;!.rmas e de muni· 
ções ; Iaboratorios pyrotechnicos e arsenaes ; 

a 3•, da. direcçã.Q technica dos estabeleci
mentos de instrucção . theorica e pratica· de 
artilharia, tox·talezas :-e ~rpos ae a.rtilharia ; 
assentamento dos o!Iiciaes do estado-ma.ic.r 
da. arma ; a.rcbivó da. direcção e respectivo 
material 

§ 4 . o A direcção geral de artilharia cóm-
por-se-ba d.o :seguhte pessoal: · 

Um directoJ." gera.l, general de divisã:o ou 
de brigada., tendo curso de artilharia.. 

Dous ajudantes de ordens-;. subalternos de 
artilh a.ria. . 

Gabinete-um chefe de gabinete, coronel 
do estado-maior de artilharia. 

Dous adjuntos. officiaes superiores ou c&· 
pities do estado-maior de artilharia_. 

Secçiies 

Tres chefes, coroneis ou tenentes-coroneis 
do &.itado-ma.ior de artilharia.. 
~is adjuntos, officiaeB superiores ou ca

pitães"() es.tado·ma.ior de artilharia. · 
Sete a.manuenses. 
Um porteiro, ofilcial reforma.do ou ho-

norario do exercito •. 
Dons contínuos, ex-praças do exercito. 
Tres ~erventes, idem, idem. 

Um dirootor-gen.l, general ·:OO divisão ou 
de brigada, tendo o curso de engenharia. 

Dous ajudantes de ordens, suba.lternos com 

·Um archivista, official reformado ou bo
norario do exercito. 
· §.S.• A dil'ecção geral de saude se comporã. 
de um gabinete e tl:'es s~ões, aquelle en
carrega.do ·da. correspondencia. da. d1recção, 
arebivo, expediente · e despacho ; estas in
cumbidas: 

o curso de engenharia. . · · 
Gatinete -um chefe de gabinete, coronel 

· de· engenheiros. . · 
· · Dous adjuntos, o.l\lcia.es superiores ou ca

- pitães de-engenbeiros. · 

Secçl:ies 

' · Tres cheres~ coroneis ou tenerites-coroneis 
de engenheiros. 

a 1", do pessoal medico, veterínario, enfer· 
meiros, pe.dioleiros, empregados civis da di
recção, direcçã.o e a.dministra.ção dos hos
pi taes e en!e':'ma.rias, na paz e na. guerra, la.· 
bora.torio tle bacteriologia e micl'Qscopia cU
Dica. ; 

.a. 2' ; do que diz respeito ao deposito do rna.
teria.l e utensilios de saude, material de aga-
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salho, transporte e alimentação e meios cura.· 
tivos dos enfermos, nas operações militares ; 

a 3", do pessoal pba.rmaceutico, forneci
mentos e fiscalisa.ção das drogas, medica
mentos, utensílios, vasilhame ne pha.rmacia, 
direcção technica. dos la.bontllrios pharma.
ceuticos e das pharmacias e depositos de 
merlicamentos em tempo de paz e de guerra. 

§ 6. • A direcção geral terá. o seguinte pes· 
soa.l: 
· Um director geral - o chefe do corpo de 
saude. · 

-Um assistente; medico de 3• ou 4• classe. 
Gabinete -um chef•l de gabinete, medico 

ofilcial superior. 
Um adjunto, medico de 4• classe. 

Secções 

Um chefe da. 1" secção, medico de r• classe 
n. I. 

Um chefe da 2', medico de I• ou 2• cla.sse. 
_ Um adjunto para a I• secção, medico de 

.3• ou 4, classe. 
Um chefe de 3• secção, pharma.ceutico de 

1• classe. 
Um adjunto, pharmaceutico de 3• ou 4• 

cla.o;se. 
Tres I•• escriptura.rios, empregados civis. 
Tres 2•• ditos, idem idem. 
Tres 3•• ditos, idem idem. 
Um porteiro. ex-praça da secção de enfer· 

meiros. 
Dons contínuos, idem idem. 
Art. s.• o corpo de engenheiros militares, 

o estado-maior de artilharia e o COrJ?O de 
s&ude ftca.riio subordinados, o p1'ime1ro ao 
direr.tor geral de engenharia.. o segundo ao 
de artilbaria e o terceiro ao director geral de 
sa.uc!e,~sendo o pessoal distribuido, sob pro
postas do respectivos cheres e nomeação do 
ministro da guerra, pelos serviços que ·lhe 
competem. 

Art. 9.• Ao chere do estaõo-maior do ex· 
ercito, ao intaldente geral da guerra e aos 
chefes oias dll·eções competem a iniciativa e 
responsabilidade na. direcção do respectivo 
serviço. 

Art. 10. Os officiaes de artilharia servirão 
indistinctamente no estado-maior da. arma. ou 

· arregimentados, ficando de nenhum e.ft'eito o 
art. 6' e seus paragraphos, da lei n. 39 A, 
de 30 de janeiro de 1892. · 

Art. li. Os cargos de amanuense, no es
ta.do-tnaior do exe1'cito, nas direcções geraes 
de engenharia e artilharia serão exercidos 
por &lferes e 2" tenentes que excederem dos 
respectivos. quadros, passando a serem occu· 
pactos por praças· do exercito, logo que todos 
aquell.es sejam elass\fi.cados. 
· Ar.t. 12. O governo farã. a regulamentação 

dos serviços ora crea.dos, precisando quanto 

possi vel a natureza. de cada. um e. bem assim 
as funcções do seu pessoal, tanto na. pa.z como 
na guera. 

Em caso de guerra, uma. parte do pessoal 
com os seus chefes, formando o quartel ge· 
neMLl do exercito em operações, com o seu 
estado-maior general, suas direcções e inten· 
dencia gera.l,segu'e com o commanda.nte em 
chefe e outra fica junto ao ministro da guerra 
para assegurar sob sua.sordens a boa. marcha 
do serviço centrai. 

Para.grapho unico. Ta.mbem providenciará. 
sobre a administração e direcção das escolas 
e collegio militar. arsenaes de guerra, la.bo
ra.torios pyrntechinicos, fabricas de armas e 
de polvora, invalidos da. pa.tria, reforma. de 
secretaria da guerra e da contadoria. geral da 
guerra, supprimindo o que julgar conveni· 
ente, propondo tudo que for necessario ao 
exercito, para que esse possa bem desempe· 
nhar a. sua. misã-0 constitucional e.m qualquer 
emergeucia. 
_ Art. !3. Organisado o estado-maior . do 

exercito, este immediatamente formulará. o 
plano geral da. defeza da Republica, de dis
tribuição e collocação das tropas, da. hiera.r· 
chia militar, da composição dos quadros do 
pessoal do exercito, o qual, presente ao go
verno, serà por este submettido á conside
ra~ão do Congresso Nacional, na pro1im!fo 
sessão legislativa ordin&l•ia, para. servir dê 
base a completa execução do n. 18 do art. 34 
da Constituição Federal. 

Art. 14. A medida. que _forem, se orga· 
zando as reparti.;ões ora. creadas,ftcarão sup
primida.s a commissão techoica militar con
sultiva, O!i commandos de corpos especiaes, a. 
directoria. geral daa obras militares, as re
paliiçôes 'de ajudante e quartel mestre gene
rale sanitarla. militar, intendencia. da guerra, 
passando os serviços que lhe competem para 
aquellas, devendo o pessoal não aproveitado 
no estado-maior do exercito. direcções ge
raes, ser distribuído pela intendencia geral 
da guerra.. 

§ I. • Os officiaes do exercito no desempe· 
nho de Kerviços de estado-maior do exer· 
cito e nas direções e serviços respectivos, 
continuarão a. perceber as mesmas vantagens 
que ora teem. · 

§ 2. • O observa.torio astronomico passará. 
para. o !dinisterio da Industria, Viação e 
Obras Pu blieas. 

Art. 14. Fica mantida. a. divisão do terri
torio da _Republica em districtos militares, a 
hierarchia. militar, a composição dos quadros 
do pessoal do exercito, atê · final- decretação 
da. reorgl).niSaA;ão do exercito. . · 

Art. 16. A Capital Federal, os estados de 
S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz, Rio de Ja.· 
neiro, e Espírito Santo, constituirão proviso- _ 
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r ia.mente O 4• districto militar CÔ!ll. Séde na 
Capital Federal. . · · 

Art. l7. Revogam-se as disposições em con
'tra.rio. · : 

Sala das com missões, 29· de outubro de 1895 
-<;atw;ez . Salgado, presidente . ...:.. A>1to>iio 
de Siqueiws.- Ovidi'l AIJrantes.- Thdma: 
Ca.'llálcanti.-Cartos Jorge. 

N. 246....:.. 1895 

commissões, e do c,,bal desempenho destas ihe
receu ~eropre as· iriais honrosâ$ referencias, 
e8pecia..lmente qU&rir1o eScreveu e. apresentou 
um trabalho sobre instituições militares ; 
· CoDSider'afldO que de SU•L fé de OftlCiO ve:

rificti.·Se que. s.esentand~-p~ Ms .. I4, an,ilbs 
de idade; aos 16 foi promovido alfere.s, ·quatro 
annos depois . era. tenente e aos 22 ca.I>itã.o, 
sendo~ ultima promoções por estudos, e que 
E>ro junho de 1865 marchou para _a._campan~a. 
do Pars'.;uay, k !Jli?U pa.rta no SJtio !3 re_nch;

Can~de ao. capitão reforrpa.do do .t::t'ercito Dr. ção de· Urtiguaya.na, tendo antes· e$to.do. a 
:. F:rà;,dsci) A:nto,;io Ca1"Aei~·o da ().mlw. mo- di~posic;ão do all'llirante Tamandaré na. ~s_qU3.· 

~:' :Zhora.Jriento de re(m·ma _n_q posto de major dril~a. do Urugua.y ; tomou parte · no cQm· 
aÓ1ít-- o soldo que lhe c~>mpetir, de accordo bate da. ilha. CS.lírita. a 10 de abril de 1866, . com a tábeUa uigente · . para a. qual.~trav:~sso~. ~u~rité. ó êo~li!i.e~_do 

aca.mpa.mento doexerc1tó, pará. onde tmba 1do 
· · · A'Cômmissão de Ma.rinh·a e Güerra. estú- em sel'viço em . uma pequena canõa, debaixo 
qaiido ·detidaméu~ a. petição e doeumeot~. do vivo fogo da artilharia. inimiga, sendo 
·due ·::\acompanham~ do ca.pitão r:efonnado e ferido gbtvemente no bombardeio desse dia., o 
·c-oronel bonórario do exercito Dr . . Francisco que consta da ordem do dia. do comma.ndo em. 
·Antonio Carneiió da c_unba, em que,Pefle âo chefe de l:!.'do mesmo mezei\nrio·; ' .: · .; · 
· Congr~o . ~acional ~t>lhoria. de.. refo'rJiia., Consi·1eranr1o ma.is, que,si taes ferimentos o 
·auega_ndo ter sido reformado· ~m as van- · impossihilita.ralr). de .contin!Jar · na gue~. 
tà~ens.do d~~1·etode 1 d_~ dezem)iro_ r' e 184l_e .não o impedlfil:tn. entretanto;· de ma:nter-s_e eD?' 
·le1 de .14-deJUlb.o de 1&>':>, en;t con~quencu~ actividr-,rle até 1871. quando, submett14C) a. 
·de·ferimentos, por arma de fogo, i'ecebidos, inspecção de sa.tid(>, foi julgado incapaz para 
·Iio-rosto;J]onariz; na bocca·, · na cabeçá e na . o serviço do exercito por defeito physioo ·in
·mão·es(!uerda, .no rombo. te de 10 de abril ·de curàvel, proveniente. da perda dos ossos }i'ro
·1866: da ilha da Redempção ou Cabrita; pór prios do nariz e ·parte · tia abobada pala.t ioa. 
occasião da. guerra contra o governo do Pa- com r.uptura.do véo do palti.dar,c<immuoican
nguay;e · · docom alS fóssas.nasa.es, .produzinrlo -ditncul-
. ·Considerando que o peticknario; àpezar· de d"de da palavra e impossibilidade de grito. 
ter sido forçado a deixar a vida. activado sol· tudo consequencia dé ferimento; por arma de 
.dado, tem. entretanto, mesmo mutilado, com togo;em campanha; ·. . . 
distincçã.o servido, como permittem sua ener- Considerando, ftnalinente. que 0-1Jeticiona.
gia e. a.ctivida.de scientiftca, no ma.gisterio da. rjo no cur'tO período de 1860 a. 1871, em que 
Escol~ Militar, onde, si.t086e do qu:l.droactivo, activamente · ·sel'via no e:xeri:ito. ·revelou .a. 
.~e_ri~ fei.LO ju~ a ,promoções por .mer_ecimento, mais solida. aptidão militar que lhe garantia 
.art. 18 ,do .ReGula!l1ento .- da.s Escolas o Exer- um futuro brilhante no. carreil'a. rlas armas, 
.Cito 'de !! de ma.rco de 1889.- o que; Sêm du- c<>aio se verific;~ doS d6eumentos _a.-presenta.dos; 
vidl,\- é a. consagt'Mã.o garantida pela.. lei da. e que. qo magisterio militar, preparando a ju
re,Ie_van<;i~ _dos sei.':V~ços .e~ 11roLdos qu~ ,se ventude militar para a defesa da pa.tria;. ~r
de~u)a,m. a. . mstrnt~çao, miht.ar, tcm"'.o amrla. no u-se ~igno de merecer do CongTeSSO Naclo
.e~ fa~()l'- d,a,graça que solicita. a. disposição nal a graça que ora solicita, é a. eomrnissão 
dos arts . 71 e 225 combinados, do mesmo de parecer flUe seja elle ~ttendido; ·pelo que 
x:egula.ment9, de pnde se evide!lcia que. o ~s- formula. e slibmette a. consideração da. Ca• 
.pi:t;ito do legislador já se ~-m pronunciado em ma.ra ó seguinte projecto de lei : 
t~vor da. naturem _especial dos serviços pre- . . · • . . ' · . . · . · 
~tados _pelo _requerente_, pois pela disposição O Congresso Nac1onal decreta: 
de taes artigos se apura que o olllcial refor- Art: 1.• E' eonc;d\do ao capitão reforma-

~ mado no cer.t~men t1a..sc!encia. é collocado a. do do exercito . Dr. Francisco Antonio Ca.r
-~A9s .- dq · qn:1.dro efi:'ectivo, e pelo regula.- neiro da. Cunha melhoramento de reforma. 
mento de 12 de abril de 1890 . o lente tem; no posto de major. com 0 soldo que Ille oom· 
~l.éiii. do orden_allo, a gra_tifica.ção, ·soldo,tla. petil', de a.ccordo com. ·a. tabella. vigente. 

· pat~te.,P.~r~en4o que ~sto, salvo. a promo- -.: .Art. 2;.• Re-vogam-se as díspo:>ições eJn 
-~á ~~ivi4ade ~e posto. pela lei;- o re':' contrâi'iô: · · : · · . 
,ror;o~p.ad_!) .é eql]lpa.rá.do aos:a,.ctivos no exerci:.. · · · · 
cio e vantagens do. ma,~isterio. ; . . . Sala .das . commlssões, l4 · de outUbl.Q de 
. .:. C9~id~l,mdo_ q!le, al~m . dos serviços pre~ 1895.-Gabriel :S_algado, presidente. -Artto
~Jtad91> no _magisterio,. tem·. o peticion~rio, p<Jr n,~ . de·: ~iqueim. -.Ovidio Almmtcs- Carlos 
.va.r.ia.s vezes desempenhado importa.ntisaimas Jorge.~Thorna;; Cat>alcanti. 
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N. 247 - 1895 

Concede i:ió~ cidadaos Mi!JI.lcl Jose· Ga1·ce:: e 
Antt?ni~ de A.:~do M!frtins .p~evilegio por 
f5 annos para fubriCllrem no pai:: e ven
der~m na Capital F~1eràl e nos estaclos aros 
ou rodas de borracha, ádaptatJeis a di1Jersas. 
especies de vel!iculos 

N. 248 - 1895 

Autorisa o Poder E:r:ecútí'Oo a rÓ{orrnar o en;.. 
sino da E.•cola Nat:al, (mne:r:ando·llte um 
curs() especial de aspirante a mach~nistas, 
tomando por base o projecto a'Presentàdo em 
1893 pelo con.Selho de lnstrucçao da mesma 
escola · 

A commissão de marinha e guerra, a.tten;.. 
dendo a necessil\a.de de reorganisa.r-se o €n:.. 

Misruel José Garcez e Antonio de Azevedo sino n:a.va.l, e, tendo examinado o . proj'ecto 
Martins requerel'!lni ao Congresso Nacional elabora.do pelo conselho de instrucção da Es
privilegio por 15 annos pâl'a fàbricli.ção e cola Na.va.l, com o fim de melhorar o curso 
venda na. Capital Feneral e nos Estados ile da. mesma. escola., e anqexar·lhe um curso es
aros ou rodas de borracha. ada.ptaveis ãs di· pecial de aspirantes a ~achini~~~· é le pa
versas especies de vehiculos· que ser"'em á. recer que sej:'- elle _adopt.a.do. pelo que s.ub
conducção de passageiros e ao transporte de mette a cons;deraçao da ca.maro. o segmnte 
mercadorias. projecto de lei: · 

A rommissão de fazenda, á. que f~?i present~ b. Congresso Nácional decreta.: 
a petição re(eri~a.. considerandó que os pri vi- Art. l. o Ficn 0 Poder Eucuti v o o.utori- _ 
Ieg!os ·inttustria.e~ bem entenrlidos são neces- da. E 1 N a.1 
sar1os em um pa1z novo com_o 0 nosso,em que sado ;1. reformar .o ensino : sco a. ~v , 
as ind~trias estão apenas a. ensaiar os pn- annexa.nilo-.lb_e ~m curso espoo1al d? asplran
meit'OS passos; e mais quo? a concessão pedida ~ a. macbmJst:lS, tomando por .ba,.e ~o pro- _ 
não fere nenhuma. industria jã. estabelecida. ~ecto apr:;entado em 1893. pelo conselho de 
abrindo, ao contrario, um novo mercádo na- Jnstrucçao, da mesma. escola. . . -
ciooal a. um producto tambem na.ciona.t - o Art. . 2. ' Revog::lm-se as d1Spos1çoes em 
que é de t.oda. vantagem pàra incremento de contrariO. . 
nossa. producção e commercio ; e de parecer Sala das commis!IÕes, 28 de ou tnbro de 
que a. petição de Garcez e Martins seja del'e- 1895.- Gilbriel Salgado, presidente. - Ouidio 
rida nos termos do projecto seguinte: Abrantes, relator.- Carlo5 Jorpc.- Tlloma:: 

O CongreSso Nàciónal resolve: 

Art. I . • E' concedido aos cidadãos Miguel 
José Garcez e Antonio de Azevedo Martins 
privilegio por 15 aunos, par;\ · fabricarem no 
pa.iz e venderem na capital Federal e nos 
estados, aros Oll ro~as de borracha, conveni_. 
entemente preparados pela. combina.çã() ele 
limallio. de ferro e nophite de carvão adapta
vais ás çl.lversas especies de vehiculos destina
dos á. conducção do passageiros e ao trans-
porte de mercadorias. . 

Art. 2. o Os conêessionarios esta;beleeerio 
fabriCa. para. o preparo. da borrà.eha e ,fa'.brica; 
Ção dos arcos na capital, ou em qua:Iquer dos 
'ES~dos, e durante o prazo ta.rão aos governos 
federaes e estaduaes um abatimento de 50 •;. 
sobre o preço corrente nas pra.ç~s. para venda 
i:le seus produc~os etl'ectnad:ts aos mesmos 

1 governos. . . 
Art. 3.0 Revogam-se as disposl~ . em 

contrario. 

Sala das commtSsoes, I de outubro de 
1895.- Lins de Va.•conce!lo,. presidente.:_ 
:A.ni.si11 de Abreu, relator. -Pinto da Fonseca. 
.:.... Aureliano Barbosa, vencido.~ Itde(onso 
"Lima. -

c'd-~; v. 'VI 

Ca'Oalcaltti,- Antonio de Siquc:il·a. 

Projecto de reforma elaboraio pelo conse 
lho de instrucç:io da Ji:scola Naval com o 
ftm de melhorar o cu.rso da mesma es
cola e anne:z:ar-lhe um curso espceial para 
aspirantes a macbinista.s, de conformi
dade com o determf.Il!!odO em aviso n . 4 36 
de ~o de fevereiro do corrente anno 

O Conselho de Instrucção da Escola Naval . 
cumprindo o que lhe toi determinado em 
aviso n. 436, de 20 de fevereir<l do corrente 
anno,-
. tendo em vista, que convém r estabelecer 
a aula rle portilguez, extincta pelo regula
mento de 10 janeil'o de 1891, assim como , 
crea.r o ensino de Noções de direito Consti
tucional, Legislação e AdministraçãO Militar 
Naval-

e usando por outro la.<lo da autorisaçã<> que 
lhe conferem os §§ 6• e 100 do art. 116 do jã. 
cihdo re.,"lllamento-

-apresenta. os seguintes accrescimos . e al
terações, que entende. <1-eyem ser feitos no 
me,;mo.regulamentO de lO de janeiro de 189t, 
não sómenta com o fim de melhorar o respe-

ss 
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ctivo plano de estudos, sinão ta.mbem 'Para 
annexar o a.ctual cursD de instrucção da: Es
cola. Naval, um curso especial pa.t•a aspiran
tes a. machinistas, 

CURSO ~SPEClAL PARA. ASPIRANTES 
A Z.lA.CHll'IISTAS 

Art. 1.• Haverá na E~cola Naval, alem do 
curso rle que trata o decreto n. 1.256. de 10 

. de janeiro de.l89l, um curso especial para 
aspirantes a machinistas rla armada, compre

. hendeodo as ma terias especificadas nos dous 
artigos seguintes e distribuídas em tres annos 

. lectivos. 
Art. 2.• O actual Curso Previa, que pas

sará a denomiDaiYe Curso Geral, será com
. mum a todo8 ·os aspiraotes, ftca.ndo consti
tui.do como está., maiS as aulas de linguas, 
abaixo especificadas, a aula de apparelho dos 

·navios, sendo substituída pela de technologia 
. naval. . ..'. ; : · · ·· · ·· . 

. Art. 8. • Os dous annos do curso superior 
. para os aspirantes ·a machinistas consta-rão de: . .. . 

Repeticiio e J)ratica de la.boratorio 

Ensino gra.phico-Desenho de macbina.s )con
tinuàção.) 

Pratica technica- Trabalhos de otncina. 
§ 1. • Paro. o ensino deste curso serão cre

ados os seguintes docentes : 
Um proressor para a aula do 1• anno, esco

lhido por concurso dentre os engenheiros na
vaes ou officiaes machinistas da armada. ; 

Um auxiliar. de desenho incumbido do.en
sino graphico do 1 • anno, e juntamente com 
o professor de desenho, que já existe, do en
sino graphico em commum do 2• anno dos 
dous cursos. 

Um inspector para a. praticD. e manejo de 
macbinas-ofitcial de machini$ta. da armada . 

§ 2.• O ensino da 1• cadeira. do 2• anno·será 
feito em commum aosalumno:r dos cur.sos, e 
regino pelo professor auxiliar d:t 1" cadeira. 
do 2° anno do actual curso superior, elevado 
a lente cathedi.'atico. . 

§ s.• O ensino da. physica., quer no 1• quer 
no 2. • anno, bem como o da.. chimica.~erJ. dado 
nas cadeiras couespondentes do curso de as
pirantes e guardo.-mariPha, 
· -Art. 4.• As condições de matricula. para. o 

AUL~>\..- Mecanica.pratica, comprehen- curso de aspirantes a. machinism serão as 
àecdo: Leis geraes, theorias mesmas que para o curso de a.spirnntes a. 
e princípios molis indispen- gUardas-marinha.,exceptua.do o conhecimento 
sa.veis ao estudo das ma- da histeria geral, que não será obrigatorio 
cbinas do vapor, seu tra.- para. os candidatos aquelle curso. 
balho e transform~o do Art. 5 .• Todos o> alumnos da. E~cola Na.val. 
seu movimento. inclusive os guardas·marinha alumnos, serão 

CADElR.~.- Physica.-Propriedades dos internos e obrigados aos exercícios communs 
corpos, gravidade, gazes, de gymnastica, natação, esi;rima, infanta-
acustica, optica. e calor. ria., etc. 

Os aspirantes dos dons cursog gosarão das 
Repartição e a.pplicações praticas mesmas vantagens, terão os mesmos onus, e 

usarão do mesmo uniforme Mm a. dift'erença. 
, E - apenas dos emblemas, que para os asp1pa.ntes 

~. n~mo gra.phico: Desenho de projecções e a. gua.l'da.-marinha. contiuuarã.o a. ser os 
,macl11oas. • mesmos que para. os actuaes aspirantes de 

:·:·:.Pratica technica: Trabalhos de officina.. 1~ classe, e para os aspiran!es a machinista., 

2• Anno 

.l.• CAI>EIRA.-Curso completo de l\fachinas 
·· · · a. vapor, especialmente das 

applicadas ã. navegação: 
' · .. Ensino technico: ·Pratica e manejo de ma· 
chinas. 
2• cli.deira-Physica- Magnetismo, electrici~ 

dade e suas applicações à marinha. rte 
guerra. 

Repetição a applicações praticas 

· 3·' cadeir-.1.-Chimica. 

o do respectivo corpo, ficando na. sobrecasaca 
a estrella de ouro sobreposta. ã. haste do em
bolo do cylindro, que serà. de prata., e.no 
dolma.n a estt·ella de ouro ilo braço, distin~ 
ctivos do corpo passando pa.ra. gola. 

Art. 6;" Os a:;pira.ntes a machinist ns, em. 
vez dos exeTcicios pnticos e militares e da.j 
viagem de imtrucção a.nnual, serão obr iga-! 
dos a frequênta1·, sujeito a ponto, dUl'ante' 
as ferias. as officina.s de macl!i nas do Arsenal 
de Marinha da Ca.pit.ll Federal, para apren-! 
der um ou mais dos officios de ferreiro. ser
ralheiro, Hma.d.or, torneiro ou cruderelro. 
Sua condueta. assiduidade e ·aproveitamento 
serão attestados pelo dire~tor nas ditas om
cinas, e as notas presentes ao conselho de 
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instru~o da. escola, que as tomará em conta 
na classificação dos mesmos alum.nos. 

Art. 7.0 Os aspirantes a machinistas, que 
completarem o curso de accordo com este re
gulamento, serãD desJiaados da escola, pas
sa.nrlo a ficar subortlina'ãos ao Quartel-General 
da Marinha, que os !a.rá embarcar nos navios 
da a.rma.da, ou continuar a praticar nas offi
cinas de machinas do Arsenal de Marinha, 
como guardas-marinha praticantes de ma.
cbinas. 

Art. 16. O governo fixará. a.nnualmente o 
numero de alumnos a admittir no curso ge
ral, especi11cando quantos para. cada. um dos 
cursos especiaes. 

Os candidates à admissão dever-d:o declarar 
no sen requerimento qnal dos cursos desejam 
seguil·. . 

Alteraçües q«e dizem respeito ao curso de in· 
slr ucç(lo e •n geral àa escola e ao pessoal 
docenle Art. s.• Os guardas-marinha praticante" 

de machinas, que completarem um anno de 
e1rectivo embarque nos navios da armada ou 1 ... A l• classe do actual curso pr~vio será. 
de e1rectiva. pratica nos officinas do Arsenal elevada á. categoria de cadeira, o respectivo 
de Marinha e obtiverem bons attestados de adjunto conseguintemente passando a. sub-
conducta e a.ppllcação do pomma.ndante e stituto. · 
chefe de ma.cbina. desses navios, ou do di- 2.u Aaula.de manobras e evoluções navaes 
rector das sobreditas o1Dcina.s, serão, à vista. 11carã. eleVlld& igualmente á categoria de ca· 
de certidão passada. pelo Qu:~.rtel-Genera.l da deira sob a. denominação de curso completo 
Marinha, submettidos a exame perante uma da manobra. do navio e evoluÇÕeS" navaes. As 
commissão ila Escola Naval. materias, que constituem esta. cadeira, se-

A habilitação neste exame dâ.-lhes direito ã rio : mecbanica applica.da á manobra, mano-
· confirmação no posto de guarda-marinha brado navio, evoluções na.vaes. 
machinista;-a. .. 1nbabllltacão inbibe·a. 3.• A aula. de apparelho dos navios do 

Art. 9 · • O guarda marinha praticante de actual curso previo será. substituirla no curso·· 
machina.s inha.bilitado pela commissão exa- geral, p~la technologia do na.vio e de seus 
mina.dor:~. da Escola Naval, sómente poderá apparelhos motores; e no 1• anno do curso 
prestar novo exame tres mezes depois. para aspirantes a guardas marinha. pela. 

Art. 10. Os guo.rda.s me.rinha machinistas de arte do marinheiro propriamente dita, 
seguirão seus postos e classes deaccordo com comprebendendo - o appa.relho do navio, 
as leis em vigor. córte de panno, armação de cabreaes e cabri-

Art. 11. Os aspirantes a machinistas deve· lhas, etc. 
rão visitar. tão ~idua.mentequantopossivel, Ambas estas aulas fariio parte da cadeira 
as offtcinas d& machinas do Arsenal de Mari- de manobra. podendo ser uma deltas regida 
nha. e outras olllcina.s pn.rticnlares desta. ca- pelo respectivo docente,e a outra por um dos 
pita.l, bem como os a.pparelbos motores dos 1nstructores, que concorrerem como auxilia
''a.sos de guerra da armada, sob a direcção res desse ramo de ensino, de conformidade 
do U.Structor de pmtica e manejo de ma- com aa instruccões do meí!mo docente. 
chinas. 4.• Por e1l'elto do desenvolvimento dado ao 

Art.12. Aos aspirantes a guardas marmba, curso de manobra e ao de machlnas de vapor 
que foram reprovados nas disciplinas con- a 1• cadeira do 2• anno do actual curso supe· 
sta.ntes da 1' cadeira do 1• anno do respectivo rior ficara sendo de meca.nica geral. 

·curso, poderá. o governo conceder transferen- s.~ Além de restabelecida. no curso geral a .. 
·cia para. o 2• anno do curso de aspirantes a aula de portuguez, estylo e redaeção _otflci!lli 
macbinb"tas, com a condição de prestarem será. tambem creada para o curso de aspirao~ 
exame das m.aterias da aula. de mecanica pra.- tes a. guardas-ma:rinba a cadeira de noções 
tica. do 1° anno deste ultimo curso. de direito constitucional, legislação e admi- . 

Disposições geraes, rel<ui'llaS a este curso nistração naval militar- regida aquelle. pelo : 
Art. 13. Fica extincta a Escola de Machi- respectivo docente, ainda em exercício, e esta. 

nista. do Arsenal de Marinha.,excepto o 2° anno pelo lente catbedratico da 2• cadeira do 4• 
da mesma escola., que subsistirá durante o anuo do regulamento de 1889, ora em dispo-

- anno de 1893. nibilidade. . 
Art. 14. O curso geral para os aspirantes 6.• O ensino auxiliar das línguas tranceza e 

a · machinistas começa.rà. nesse mesmo anno ingleza. não proseguirá alem do curso leral. 
de 1893 na. Escola N:~.val,.>nde será proseguido 7. • AS ma.terlas que constituem a -• ca-
o.éurso completo. deira do 4• anno actua1, serão : «Tactir:a na-

Art. 15. O tempo de estudo com aproveita- vai-Ataque e defesa de Costa.s-Fortifica~ões 
·monto no curso geral ~erà contado como de pa.ssageiras-OperaQÕes combinadas cle terra 

. serviço mili&ar para os e1J'eitos da reforma. e mar-Campanllas navaes do Brazil. » 
_ E;>ta disposição é extensiva aosalumnos do Um instructor, official da armada., auxi
·a.ctual cnrso prévio. liara o ensino pratico e coocorrerã com o in-
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atructor de manobra no ensino e exetclCIOS 16. Dos cineo..a.ctnaes substitutos da secção 
pratico:> das duas cadeiras. de mathematicás,dous pa.ssa.rão para a. secção 

8." A I• cadeira. no actual3• a.nno do curso technica, afim de repetir as cadeiras de na
superior ficará. repartida em duas-de a.stro- vega.çii.o e ba.listica. 
nomia., comprehendendo geometria. celeste e os tres da secção de matbematicas repétirão 
noções de mecanica celeste (gravitação uni- nessa. secção as cadeiras que rorem designadas 
veroal )-e ele na vega.ção . 1 c Ih d 1 t -

9.• A 3• cadeira elo 1• a.nno do a.ctual curso pe 0 onse 0 e os rocça.o. 
superior, vaga. pela jubilação do respectivo 17. Os substitutos serão das se'.ÇÕ6s respa
lente, será. supprilnida, passando 0 estudo da. cti vas e ness·\S secções se substituirão reei
Geometria Descriptiva a. ficar annexo ao es- procamente nas suas !altas. 
tudo da Geometria Analytica., na 1 & cadeira 18. Na falta ou irnJ>edimento· dos lentes 
do i• anno e a. Topographia pa:ra a cadeira catbedraticos a. sua substituição caberá.a.os 
de Geodesia.. . substitutos da secção respectiva, e só naofalta 
. lO. O instructor auxiliar da cadeira ex· absoluta destes; aos instructores da mesma 
tincta cootinuarâ preenchendo as mesmas secção. 
tuncções em relação á. cadeira de Geodesia. l9. Os actuaes a.uxi\ia;res de desenho·pas:. 

11. O ensino das materias que constituem sarão a profes5ores deS.s'a disciplina, sendo 
a cadeira deChimica ePyrothecbnia milit~r. subStituídos em seus impedimentos pele ~u
sex-.1.. feita do seguinte modo: o de Oh i mica. no xilia.r do ensino graphico do 1• a uno do curso 
2•. anno de cada um dos cursos especiaes pelo tes 11· · · 
respectivo lenta cathetlratico. e o de Pyro- de aspiran a ma.c JDtstas e reCJproca-
tecbn.l.a no 3·• anno do cur;;o de a~pirantes a mente. 
guardas-marinb:~o pP.lo substituto, de a.ccordo 20. Os instructores, bem como os pre~rá-
com as instrucções do lente.= dores dos gabinetes de Pbysica e Cbimica. 

12. Havet'li. tambem um preparador l)ara (excepçã.o feita tão sómente do instrl)çlor de 
o Laboratorio de Cbimica., e que será. official pratica e manejo de mar.hinas) accumularão 
da arma.do, ad instar do que jà. esista pa.ra 0 sempre as funcções de officiaes da escola, per
Cabine ta de Physica. ccbenno. a lém dos vencimentos. a gratificaçã.Q 

13. O enaino da gymnastica. fic:~rá. reuni<lo annual já arbitrad:~. de I :200$000. 
a~ da. nataçii.o e o da esgrima de bayoneta. 21. Ao art. 113 ( ca.p. X) do regulamento 
ao de infantaria; a esgrima. de espada e fio- vigente, que trata da. compo;içã.o do Conselho 
rete passando a con:stituir ensino ã. parte. de Instrucção, a.ccrescente-se: e do3 profes-

14. De colnl'ormidB~le com estas a.lte~ sores de lingua.s. Supprima-se conseguinte-
o curso de instrucçiio da escola ftcará. con- mente o art. ll4. · 
stituido como moatrl\ o plano ju nto. · d 

15. As disciplinas ler.eiona.•la.s na Escola 22. O ensino de iufantaria. e de esgrima e 
Naval constituirüo cinco secções, o. saber: ba.yoneta, tambem poderá. ser dirigido por 

Technica. ofl1cial da. armada, que neste caso accumu-
De mathematicu. !ará. as funcções de otncial da escola., ficando 
De sciencias physicas. com direito á gratificação acima. estipu-
De scienciasjurldicas. lada.. · 
Accessoria. 23. os alumnos approvados em Üma. ;.ou 

. A set-.ção tecbnica comprehenderã as ca- mais rlisciplinas, e que tenham de repet1r o 
·deiras de nave.,"'loçã.o, ba.listica., tactica, ma- · anno em que ellas se acham colloca.do3,11.ca.rão 
.nob~a. machinas .a vapor, . com as aulas de isentos da frequencia obrigatoria. das aulas 
.pratica tecbnica correspondentes a aula de dessas disciplinas. 
m~nica pratica e todos os exercicios pro- 24. Para os tralia.lhos de pratica-technica. 
tiss1onaes, assim como militares. . dos aspirantes a. machinis~. a escola deverá 

A de matbematicas-as 1•• c1deira.s do curso te-r uma. pequena officina. apropriada ·com os 
geral, ·e d03 1•, 2• ·e 3• anrios do curso de machinismos pelo menos mais necessarios . e 
aspirantes e guardas-marinha e a .2• cadeira. correspondente ferramenta. 
do 3• anno deste mesmo curso. ~ 
. A de sciencias physica.s-as duas cadeiras Esses trabalhos serão dirigidOs pelo iilstru- .. 
de phy~ica. e .a de chimica. com a aula de ctor d~ ·pratica e man~io de machinas, que 4· 
pyrotecbnia militar . . ~rã. a seu carg~ 3: dita officina. . . . · ,l. 

A de sciencias jurídicas-as duas cadeiras 25. Os docentes cujos serviços, por ell'eito ; · 
de legislação militar e direito marítimo inter· destas disposições ou das cio rt>gulamento rle r· 
nacional. 10 de janeiro de 1891, nio tiverem sido ou I· 

A a.ccessoria.-ns aulas de linguas e de de- não aproveitados nn escola., n '!m em outros to 
senbo, e os exercícios de e:;grtma.. de fiorete estabelecimentos de insttucção superior,serã.o ~
e espada, gymnastica e ná.tação, jubilados com os vencimentos integra.es dA ta-.. e 
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bella que ~aixou com o decreto n. 1.2!)6, de j O ConseZho de Instrucçúó, tendo em. considera
lO de JaneirO de 1891. ção as razües apresentadas pela directoria 

26. Ao ajudante do ~orpo_ de a.lumnos s~rá. · da escol:', tambe~n r eccmmenda as seguintes 
abonada. a. mesma. gr<ltlfica.çao que aos aJU· alteraçoes, relatwas a<J pessoal "administra-
dantes dos· corpos de marinha. ti-vo e cconomico, e do e.stado maior e menor 

do corpo de alumnos : 
Emprego do tempo de {erW.s 

27. Termioarlos os exames do fim do anno 
Jectivo os a.lumnos todos poderão ser licen
cia•los até 10 ele dezembro. 

.Findo este prazo de descanço, o tempo das 
ferias para os aspirantes e guardas· mar inha 
será repartido em dous períodos: o 1•. de 10 
de dezembt-o a. 10 de janeiro, para exercícios 
praticos, militares e profissionaes, ten<lo por 
centró a propria escola, sob a direcção dos 
respectivos instructores, e debaixo da imme· 
diata flsca.lisa.ção <la administração superior 
da escola; o 2•, de viagein. em navio ou na
vios a.p7.'opria.rlos, e ·de preferencia ao longo 
da costa, desde meiados de janeiros ate fins 
de fevereiro ou primeiros dias de março, o 
mais tardar. . 

De volta desta viagem, poderão os áspiran
tes a guardas-marinha ser novamente licen
ciados até ás vesperas da ahertura das aulas. 

28. Pal'a os aspirant.es a machinista.s o 
tempo correspondente a. esses dous periodos 
de exercícios e de viagem. serà empregado 
na pratica de otllcinas no Arsenal de Marinha 
rla Capital Federal, coo.rorme o estipulado no 
art. 6• do projecto a qua estas alterações 
acompanham. 

Formalidades escolares 

29. O õ.irector, vice-director, secretario e 
todos os membros do magisterio com as~ento 
da congre,aação serão empossados dos seus lo
gares em sessão solemne da. mesma congre
gação. 

1• Mais um medico, para poderem os dous 
alt~r~ar no s_erv!ço, ou então, qualquer dis
postçao substttut1va, mas em virtude da qual 
haja sempre um medico presente no estabe-
lecimento. · 

2.• Mais um enfermeiro, para que possa 
haver sempre um presAnte. 

3.• Mais um servente para conservação e 
gual'da do novo observatorio a,;tronomico e 
metearologico e do museu-nas mesmas con
dições que os actuaes ser:v-entes dos gabinetes 
de physica e chimica. 

4". Um ajudante de roupeiro com o venci-
mento de 50$ mensaes. · 
· 5. • Mais um ajudante 1e cosinheiro para o 
corpo de a.lumnos. 

6 . • O numero de copeiros para os a1nmnos 
deve :ser· fixa-lo na razão de um por esquadra 
e seu vencimento elevado li. 4~ meosaes. ad
instar do que se pratica na Escola Militar. 

7.• Mais um carpinteiro. 
8." Um cala.fate. 
9. • Um serralheiro. 
10 .. " Um eal•leireiro. 
11.• Mais um ma.chinista. 
12." O destacamento de marinheiros no.eio· 

naes deve ser assim composto : 
1 inferior. 

·Í.i cabos. 
3 corneteiros. 
2 tambores. 
3 artilheiros. 
1 torpedista. 
8 foguistas. 

40 praças de di1ferentes classes. 
30. Os demais professores e os mestres pre

star-~o perante a congregação a promessa de Sommt~. 64-ou mais 12 praças apenas que a 
bem desempenhar·as respectivas funcções. lotação actual. ·· 

31. O pessoal militar e administrativo será. 13. " Em vez da guardado batalhão nava.l-
empos..."8.do pelo director, ob.lervan<1o-se em 4 gua.r-~as civi.s para. a policia gera.t do esta
relação âquelles as disposições em vigor na belecirnento. 
armada. · Ob - N 1i lt d fi · ta · 32. Para a promoção. dos guardas-marinha ser-vaçuo- a a a e ogws s oactonaes 
alumnos e confirmação dos mesmos no posto o mesmo numero de foguisias contractados. 
de guardas-marinha haverá a.cto solemne na 
escola. perante todo o pessoal militar, docente 
e administrativo e o corpo de alumnos. 

33. Os guardas-marinba.·alumnos, além.dás 
incombenc1as concernentes ao respectivo 
corpo, servir-Jo tambem como auxiliares do 
serviço· do estabelecimento ·em geral. co~n o 
titulo de official « do dia ». e debaJxo da su-

Curso de ins~rucção .da Escola Naval, de 
conformidade com o plano e alterações 
propostas pelo Conselho de Instrucção 

CURSO GERAL 

perior direcção e fiscalisação do < otllcia.l do Cadeira- Algebra das equações do 20 grão em 
estado. :~~> · • deante; trigonometria rectilinea. e espherica. 
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Repetição e appücações J>raticas. 
Aula.-Tecbnologia do· D&Vlo e dos seus a.p· 

parelho mo~ores. 

Portuguez : estylo e redaçi<> oflicial. 
Francez : escrever e fa.llar. 
Inglez : escrever e lhlla.r. 

Ensillo gra.phico-Desenbo linear, geometrico 
· e de pa.izagem. 
Ensino accessorio-Gymnastica e nata~.ão- (de 

madrugada..) 
Exercícios- Proftssionaes e militares, como 

praça. ( ã. tarde.) 

Curso de llS}lirantes a 1nachinistas 

1° anDO 

Aula- Mechanica pratica, comprehendendo.: 
Leis geraes, theoricas e princípios mais in· 
dispensaveis ao estudo das macbinas de 
vapor, seu trabalho e transformação do seu 
movimento. · 

Cadeira- Pbysica : propriedades dos corpos, 
gravidade, gazes, a.custica, optica e calor. 
Repetição e applicações praticas. 

Ensino gra.phico-Desenho de p rojecções e 
· de machinas: 
Pratica technica.- Trabalbos de oficina. 
Ensino accessorio-Gymnastica. e natação (de 

madrugada.) 

.,._ . . curso (à. tarde.) ~
Militares : como os do outro 

~~rctcloS. · · Proftssionaes: pratica e manejo 
de macbinas (á. tarde. ) 

2• a.nno 

1& cadeira-Curso completo de ma.ehiuasdo 
vap{)r, e3pecialmente da.s applieadas á. 
nevego.çií.o. 

2• cadeira- Physica: magnetismo, electrici· 
da.de e suas applicações à marinha de 

· guerra. 
Repetição e exper iencias. 

3• cadeira chimica. 
Repetição e pratica de labora.torio. 

Ensino graphico-Desenho de machinas (con
tinu~.) 

Pratica tecbnie&- Trabalhos de otlicina, 
. cMilita.res : como os do outro 

Ex · J curso (á tarde.) 
eretos "lProflasionaes: pratica e manejo 

\ de machiDa.s (á. tarde.) 

·. C«l'so de aspirantes ·a ·~a,.das·mannlia 

Repetição e applicações praticas. 
2' cadeira-Physica> propriedades dos cr rpos, 

gra. vidade, gazes, acustica,optica e calor. 
Repetição e expet'iencias. 

Aula-Arte do marinheiro, comprehendendo: 
apparelho dos navios, córte de pan.no,ar· 
mação de cabreas e cabrilhas, etc. 

Ensino graphico-Desenho de figura e aqua· 
relia. 

Ensino accessorio- Gymnastica e natação (de 
maJ\t•uga.d.a..) 

Exercicios- Prortssíonaes e militares, como 
praça ; esgrima de bayoneta (á tarde.) 

2" anno 

I• cadeira-Mecbanica geral. 
Repetição ou applicações. 

2' cadeira.-Pbysica.: magnetismo e electri· 
didade com suas applica.ções á. marinha. 
de guerra. 

Meteorologia. e physica. do globo. 
Repetição, experiencias e ea.lculos meteo· 

l'ologicos. 
3" ca.deira- Chimiéa. 

Pratica de laboratorio. 
4• cadeira-Curso completo de ma.china.a de 

vapor, principalmente das applicadas á. 
na.vegação. 

Ensino gra.phico- Desenho de ma.chino.s. 
Exercicios-Protlssionaes e milat.lres, como 

praça; esgrima de bayoneto. (à tarde.) 
Pratica. teebnica-Pra.tica e manejo de mo.

cbinas (á. tarde.) 

3• o.nno 

I• cnueira-Astronomia: geometria c~loste o 
noções rle mecbanica celeste (gravitação 
unive:rsal. 

Repetição ou observatorio. 
2' cadeira- Geodesia., topogra.phia e bydro

gra.phia, projecções e carta.s. 
Repetição e pratica de plantas. 

Aula.-Pyrotechnia. militar. 
Pratica de Iaboratorio. 

3• cadeira-Noções de Direito Constitucional, 
legislação e odministrar;ão naval militar. 

Ensino graphico-Desen:bo de plantas topo
~,Phicas_ ~ hydrogra.pbi~ e de'cal'ta.s. 

Exerclclos-Militares e proftss1onaes como in· 
feri o r (á tarde. ) 

Ensino aecessorio- Esgrima. de ftorete e es-
pada (á tarde.) · 

- 4• anno 
1• a.nno : · 

!• cadeira - Curso conpleto de na.vega.çã<>. 
, 1' cadeira- Noções de geometria. descriptiva., Repetição e calculos. .. · 

geometria. analytica, calculo dUferenciaJ Pratica. tecbnica. · 
e integral. .2• cadeira - Balistica e at>tilharia. nav;Ll. 
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Repetição e a.pplicações. 
Pratica .teehnica. 

3& cadein - Tactica naval - Ataque e defesa 
de costas - Fortificações passa,treiras -
Opera.çõe~ combinadas de terra e mar
campanhas na.vaes do Bra.zil. 
Pratica. e desenho de fortificações. 

44 cadeira. - ·Curso completo de manobra. de 
navio: mechanica a.pplica~a. á. manobra, 
menobra. do navio, evoluções na.va.es. 

5n caâeila- Noções do direito publico: d~
reito internacional maritimo, diplomacia. 
do mar. · 

Ensino accessorio - Esgrima de florets e es-
pa.d& (á tarde.) _ 

Exercícios - Militares e profisston:~.es, como 
ollicia.l (ã. ta.rde.) 

N. 249 - 1895 

Autorisa o goDerno a oln-i1· ao · Mini"s!t!rio !lo 
Guerra c1·editos parc:ocs o.te a somma de 
14.000:000$, sendo 1.2.8-17: 922$-)00 pc1-r 
occori'CI' ci.Y dcspe;os extraordina1•ias, jci 
reconhecida~! com. o exercito c corpos patrio
ticos no estado do Rio G1·ande tio Sul c o 
Jaldo J.152:077$v00 Jllll'a li9uidoçao das 
que foJ·cm -oC'Y'ificadas atd o fim do actual 
c:r:e~·âcio 

Geral da. Guerra., torna-se evidente a urgen
cia. do credito solicitado, pois trata-se de des
pezas iuadiaveis e de preenc~er verbas, do 
orçamen>o da. guerra., desfalc3.1las em vir· 
tude de pagamentos, que não podiam ser de
morados. 

Consta mais da. alludlda. demonstração que 
os recursõs jâ. concedidos e os ainda necessa.
rios ás ciespezas do Rio Gr&.nde do Sul, ora. 
conhec:ido.s, importam e<n 20.511:500$200, 
donde se evidencia o excesso de 14.132:931$014 
sobre 6.378:659$186 que seriam em estado 
norma.l. 

Aquelle excesso representa, pois, despem 
extraordinari:~o, além da. resultante do valor 
dos fornecimentos directos pela. intendencia. 
e arsena.es. 

Nas despezas a. liquidar ate junho proximo 
passado por conta do credito solicitado de 
14.000:000$ que abrange todo o exercício, 
vem mencionadas as seguintes verbas, que a 
commissã.o especialisa por amor ã. propria re
gularisaçã.o, pois re.~ntem-se da. falta de 
autori~.ão que lhes imprima o cunho da le
galidade: 

Terça parte de soldo em 
CAmpanha. de 13.311 pra
ças de pret lle corpos pa
triot.icos, na razão de 
116$368 a. cada uma .... . . 

Etapa. paro. as mesmas •. . •. 
Fardamento idem .•..•...• 

1.548:974$448 
4.858:515$000 
). 796:986$000 

8.204:475$4.48 

A' commissiio de ol'çament.o foi presente a. 
mensagem do S1•. Pl'OSideote do. Republica, 
com dato. de lO do corrente. solicitando a.u· 
torisaç.úo pa~ abrir creditos ató a impor
tancia de 14.000:()()0$, oftm de occorrer ;~. 
despezas extraordinarlos oriun<lna da guerra 
civil até o fim do exercício vigente e inde- Tl'1~ta.-se, portanto, de corpos pa.trioticos 
mntsar o orÇD.m.ento do Ministerio da Guerra que foram creados e equiparados em venci· 
dos pagamentos que eífectuou por conta. e mantos e va.ntaSiens aos do exercito, sempre· 
cujas verbas lleces.~ita.m de ser re;tabelec:idas ceder a.utorisação do Con'!resso Nacional, 
para. satisf.·\Ção dos serviços a seu cargo. como aliás prescreve o art. 34 da. Constitui-

A lei n 266, de 24 de dezembro r1e 1894, cão da. Republica., e cuja. despeza, ora coube
fixou a despeza rlo Ministerio da Guerra. no cida e discriminada no primeiro semestre do 
exercício de 1895 em 36.735:684$661 somma. actual exercicio, ab5orve aeleva.da.somma. de 
que foi reconhecida insumciente para. atten- 8.204:476.~448. 
der ao a.ugmeoto do soldo e etapa. dos officia.es Acceutuando, como accentua. este reparo, 
e praças de pret, de vencimentos dos empre- a com missão não deixa.. ent1•eta.nto, de reco
gados civis e do resultante da. perma.nencia nhecer que em circumstancias imprevistas 
de actos approvados; pelo que foram aber- embora a. restricção ronstitucional, o Poder 
tos creditos supplementa.res pelos decretos Executivo deve, na a.usenc:ia do Corpo Legis· 
ns. 2.057, de 27 de julho, 5.074:417$100 e lativo e od referendum delle na primeira. 
2.096, de .16 de setembro 7.905:41(1$565, o opportuoidade, decretar , a.utoris::lr, lânçar 
que elevou a dita. somma. u. 49.715:512$326, mão de medidas, q.ue tenham por fim sa.lV&· 
que, aliá~. ainda. ficou .aquem do necessa.ri~, ~~a.rdar ~defender alto!! interesses da Nação, 
reconhecido e votado, para. o futuro exerct- a 1mmed1ata. manifestação do movimento per
.cio em cerca. de 3.500.:000$ sem a.ttender a turbador, que torne indispensaveis ejustift
.cir_c~tancias especiaes e da.ndo·se a redu- quem a applieação prompta de ta.es medi-

f
-o· de 2.000 praças de pret. das. 
A• vista, pois, de ta[ demonstração.(que A revoluçã.o a.teada no Rio Graude do Sul 
m outros documentos se publicam com o interessando a ordem e ameaçando 3. inteKri· 

reesente parecer), .fornecido pela. Contadoria dade das instituic;õe<3 pelos intuilo$. que lhe 
I 
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eram a.ttribuidos. estava nesse caso; e. por
tanto, fos~em quaes· fossem, as medidas re
pressivas que o Poder Executivo t(omasse, 
justificariam·,por si mesmas, a. transgressão da 
Constituição. 

ordem, a commissão é de · parecer que seja. 
adaptado o seguinte projecto de lei : 

Mas e justamente por entender assim que 
a CO!}lmissão lamenta a completa 3-'USencia de 
·actos offici~es que deveriam ser promulga.drs, 
regu1ando a organisação de taes corp<'s. mes
mo já não falla.ndo em outros motivos. no 
interesse do Thesouro Nacional. não só em 
'ra.zã.o da. avultada. despeza que elles origina· 
riam, como para evitar, previnir· os abusos 
que de ordina.rio são a. consequencia da irre
gularidade. 

Em abono deste mor'lo de entender a com· 
missão cita. a creação dvs corpos de volunta
rios da patria pelo decreto n. 3 . 37 I , de 1 de 

. janeiro de 1865 quando o pa.iz estava á braços 
com a guerra do Para.guay; decreto pr<'mul
ga•lo na .ausencia do Corpo Legislativo, em 
nome das ·graves e extraordiua.rias circum· 
stancias em que se acllava· a nação ; sendo 
que no coujuncto de suas disposições nã.o foi 
omittida a relativa- á dissol11ção dos corpos 
pela eaixa das praças, logo apoz a declal".J.çã.o 
da paz; baixa. concedida. ·por a.cto Axclusi vo 
dos respectivos commandautes- isto e-inde
pendente da intervenção do governo. 

O Congresso Nacional resolve: . . 
Art. 1.• E' o governo autorisado a. abrir 

ao Ministerio da. Guerra creditos parciaes 
ate a. somma. de 14.000:000~, sendo 
12.847:922$500 para occorrer ás despezas 
extraordinarias jà reconhecidas com o exer
cito e corpos patrioticos no estado do R•o 
Grande do Sul e o saldo - 1.152:0TI$500 
psra.liquidação das que forem verificadas ate 
o fim do actual êxercicio. 

Art. 2." O governo fará as operações de 
credito necessaria.s á execução dos creditos 
extraordinarios .e supplementares devida 
mente a.utorisados. . _ 

Art. 3.• Revogam-se M disposições em 
contrario. · 

Sala das commissiies. 29 de outubro de 
1805.- Joao Lopes, presidcnte.-F.P.Mayrinh, 
relator.- Lauro Mtillcr. - Alcindo Gllana
b .. ra.- Pauli7lO de Souaa Junio1· •. - Augusto 
~evcro. 

MINISTERJO J?A. GUERRA. 

Poderiam ter sido adaptadas as disposições 
deste decreto ã. orga.nisaçií.o dos corpo~ pa.
trioticos. com o que a.ssaz .ganhariam a. Ieg •
lido.de e o Thesouro. aquella pelo respeito :i 
lei fundamental da Na.ção e este pelo. restri- . 
cç&o ou a.ntGs conhecimento exacto, prévio, 
rla despeza até o momento da. paz. 

Dcntonsll•nçlfo rlc crerlito · extraordina•'io para 
OCCOTI'CI' eiS tlcspe;;a COIISeguintes da 1'111)0· 
ltlç(lo no estado 1lo Rio Gra!ldil do Sul 

Vantagens do campanha 
do conrormidadc com o 
docrcto n. 046 A, de l 
de novembro de 1890, 
nos officiaes do esto.rJo 
maior general 120:000$ 
do serviço sanitario 
206: 520$.de corposespe· 
ciaes 353:2c0~ e de cor-

Infelizmente, 1levi"o a causas que ~[o igno· 
radas, a. commissã.o sente dizer não ba. o mais 
insignificante acto, ao menos não lhe foi pre
sente, que autorisasse a organisaçã.o de taes 
corpos e lhes marcasse vencimentos e vanta
gens. 
· SômEmte existe a resolução do Congresso 
N<!-Cional approvaDdo os actos do Poder Ex
ecutivo e seus agentes, consequentes da revo
lução, nos ·quaes parecem estar compreben
didos os de que a commissã.o vem de tratar. 

E éum~e ter em vista qne a despeza. está 
feita, não sendo licito á. Nação eximir-se do 
pagamento, po'r isso que si não foi devina· 
mente autorisada, foi tolerarla. .pelo governo, 
cujo,s actos receberam approvação do Con-
gt·esso Nacional. . · . 
:.- A.ssim e attendendo às considerações que 
deixa.;exposw~ e pa.ra. M quaes pede a. atten
.çã.o da·camara, porquanto convém evitar a 
reproducção de factos manifestamente oli'en
s~vos da. Constituição embora se originassem 
na. _·necessid~de de a.u gmentar a. força public!i. 
~~ ·_Q~J:8.ÇÕes., para o restabelecimento da 

pos arregimentados 
1.849:573$í!OO ••.•••.•. 

Terça parte de soldo para. 
21. 7~6 praças de pret 
em cJ.mpa.nha, inclusi· 
ve l3.3l I de corpos pa-

. trioticos, tambem com 
soldo, · concedido pelo 
art. 6' da lei n. 542, de 
21 de maio de 1850 •.•• 

Ma.têrial p:~ra os 8.I':>enaes 
1le Guerra da Capital 
.Federal e do Rio Gran· 
de do Sul para o pre-
paro de artigos de for
necimentos cxtra.ordi-
narios •..•.•. • ..•.• . •. 

Eta.ps. paril 1:~.311 praças 
de pret dos corpos pa
trioticos · pelo mesmo 
valor do votado para as. 
do exercito ••••••• •.••••. 

2,529:3i3.5000 

2.363:048$300 

l 

200:000$000[ 

- J. . . 00 

·4.858:515~; 
I 

l 
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Fardamento pa.ra. a.s mes
mas praças de accordo 

· com o votado para. as 
-do exercito . .......... . 

Equipamento e arreios, 
accrescidos por forças 
em operações de guer-

. ra. .. ... .. ............ . 
Despezas dos·corpos exce

dentes do ordinario, 
com forragens, ferra
gens. invernadas, pas
tagens e outras diver-
sas ........... .... . ' .• 

Diversas despezas com 
movimento de forças, 
v igilancia. de fronteira 
e eventuaes •. .. . •. . . •. 

nisterio da Industria,Viação e Obra.s Publicas 
para o exercício de 1895 ; 

3• discussão do projecto n. 35, de 1895, au-
1. 796:986$000 torisa.ndo o Governo a. rever o regulamento 

e programma de estudos do Gymnasio Na
cional (redacção para 3• discussão do projecto 
n. 205 A, de 1894); 

200:000$000 2• discussão do projecto n. 132, de 1895, 
tornando extensivo ás praças da brigada 
policial da Capital Federal e do corpo de bom
beiros, que se inutilisarem durante o tempo 
de praça, o direito de que gosam as praças 
do exercito e armada, de serem recolhidos ao 

4.00:000$000 Asylo dos Invalidas (I• discussão) ; 
Discussão. unica do projecto n. 233,de 1895, 

autorisando o Poder Executivo a. conceder a 
Joaquim Augusto Freire. I• escripturario da. 

500:000$000 Alfandega do Rio ne J:~oneiro, um anno de 
------- licença, sem vencimentos, para tratar de sua 
12.847:922$500 saude onde lhe convier ; 
----- - - 1" discussão do projecto n. 173, de 1895, 

•:-· . :considerando empre,aados publicas os conte-
Contadoria Geral da Guerra, 27 de JUnbo rentes das capatazias elas alfa.nde"as da Re· 

de 1895.- O director, Carws 0ol'réa da Sil-ca publica. ; ., . 
Lage. I• digcu..c:são do projecto n . 156 A, de 1895, 

a.utoris:mdo o Poder Executivo a abrir um 
o Sr. P r esid e nte - Achando-se credito de 6:333$310 para. pagamento dopes

adeantada. a hora, designo para ama.n11ã. a. soa1 e expediente da Delegacia. de Terras e 
seguinte ordem do dia : Colonisação no estado de Minas Geraes, no 

a.nno de 1893 ; _ · 
Discussão unica do projecto n. 102 B, de 1• discussão do projecto n. 215 A. de 18$)5. 

1895, autorisando a abertura do credito sup- conferindo o direito á aposentadoria aos func, 
plementa.r de 104:036$, para. occorrer á.s des- cionarios da Inspectoria. Geral de So.ude dos 
pezas com a. policia do Distrlcto Federal. Pol'tos da. ca.pita.l Feder-al e aos das inspecto-
(Emenda do Senado) ; rias de saude dos portos dos estados ; . 

Discussão · unica do projecto n. 59 D, de Discussão unica rio parecer n. 89 A, de 
1894, dando nova orgaDlsa.ção ao Corpo Di- 1895, opinando no sentido de não ser appro
plomatico. (Emenda do Senado); vado o projecto n. 89, deste anno, que 

Continuação da. discussão unica do parecer substitue pelo que a. elle acompanha a ta
n. 174 A, de 1895, sobre as emendas do orça- bella F annexa. à. Comolidaçao das Leis das 
menta da receita. ; Al(aw!cgas e Mesas de Rendas Fede,·aes; 

Continuação da. 3• discussão do projecto 1• discussão do projecto n. 199, de 1895, 
n. 133 B',de 1893, com parecEil' sob n.l33 B', au torisando o governo a fazer revertf'.r ã. 
classificando em quatro classes as repartições activa, mandando addir a uma das compa
federaes e u niformisando os vencimentos dos nbias, como tenente mais moderno, a.tê que 
respectivos funceionarios ; haja V<J.ia, o tençnte reformado do corpo de 

Continuação da 3• discussão do projecto bombeiros José Julio, com o voto em sepa
n. 96, de 1895, regulando o estado de sitio ; ra.do e parecer da commissão de constituição, 

2• discussão do projecto n . 90, de 1895, legislação e justiça; · 
dividindo o territorio da Republica em oito Discussão unica. do projecto n. 172, de 
circumscripções, em cada uma das quaes crea. 1894, concedendo a pensão de 100$ mensaes, 
um ba.nco para auxiliar as industr ias. agri- repartidamente,& Ursulina. Candida. do Couto 

I
, cola, pastoril e connens,conforme o regimen e outra, mãi e irmã. do fallecido cirurgião 
~ue adopb. , n:~.val Dr. João Pinto do Couto; 
\' 3• discussão do projecto n. 121 A, do 1893, Discussãounica do projecto n. 279,de 1893, 
'~ubstitutivo do de n. 227, de 1802. que reor- mo.ndo.ndo que continuem n. ser pngos a D. 
'·.anisa a. corllOraçii.o dos corretores do fundos M:~.thilde de Accioly Lins, de~de 1 llo julho de 

ublicos e. providencia. ~obre o.s oper:~.ções 1los 1802. o montepio e meio soldo de sou falled
rretores. realisadas nas bolsas officiacs ; do filho o alferes Seb:IStião Carlos do .Acciol.y 
3> disclll!São no prQjecto n . 178 B, de 1895, Lins; I' , . · pam 3> 4iscussão do projecto n. 178, Discussão unica do projecto n. I !H. de 18'J5, . r corrente anno, que fixa. a. despeza. do Mi- concedendo a D. Maria Amalia de castro. 

I C~ll\!1.~:1. v. VI . S<J 
l. 
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Fel·raira, viuvado coronel Joaquim Mauricio 
Ft>~neira., a pensão de 200$ mensaes ; 

Discussão unic:J. do projecto n. 197, de 1894. 
relevando a prescripção em que incorreu 
D. Maria Josephina Fcital Lima para per
ceber o meio soldo a que tem direito ; 

Discussã.o unic:J. do projecto n. 122. de 1893, 
concedendo a. D. Olympia Carolina. da Silva 
Barata., viuva do de!embargador Joaquim 
Antonio da Silva. Ba.rata, uma pensão mensal 
de 100$000; 

Discussão uni<'.a do parecer n . 85 A, de 
1895, autorisando o governo a. permittir á. 
companhia G1·eat Southern a construcção de 
uma ponte sob o rio Quarahim, no estado do 
Rio Grande do Sul. a qual foi apptovada pelo 
Senado por dous terços de votos, na fôrma do 
art. 39 da Constituição; 

2> discussão do projecto n. 202, de 1894, 
determinaL!dO que 03 ofliciaes do exercito re
f:>rm:iuos ou que se reformarem de accordo 
com as dispósições do decreto n . 193 A, de30 
de ja~eiro de 1890, si esti'l"erem graduados 
no posto immcdiato. sejam considerados,para 
todos os ·errei tos, como si estivessem eiTecti
vnmente providos na. clas3e de que tiverem a. 
graduação; 

Discussão uni~ do projeeto n. 1G!>, de 
1895, concPilcndo a D. Luiza. Etcbeba.rne, 
ViUY:\ do ca.pit.ão de rragata. Fernando Etche· 
b~rnc, o. ptu~iio annual de 1:20t ~00 ; 

Di::cus:tão unic:\do projecton.283. de 1893, 
t )nccuendo o. D. Juliano. Morei Ga.rcez Palho.. 
v iuva. do tenente do exercito Diogo Garcez 
Pa.lbo., :1. pensão annua.l de 9G0$000 ; 

DiSCU$sáO unica r
1o projec!o n. 110 A. de 

1894, clevanr.lo de 6ll$ a 100$ mensaes a pen
si.o do alf~res h~noru.rio do exercito Antonio 
Paes de Sú. Barreto ; 

1• discussão do projecto n. 117, de 1805, 
ma.ndan\lo co!locar o l" tenente de a.rtilbat·ia
.Tose da. Veiga cabra! e outros nos Iogares 
que. lhes competirem na. escala de promoç.ões, 
reparo.ndo-se. assim, os prt>juizos que sof
freram na promoção de 17 de março de 1890; 

1> discussão do projeeto n. 166 A, de 1895, 
permittintlo aos medicos e ·pharmaceuticos 
a.d.íuntos do serviç.o sanita.rio do exercito a 
contribuir· p;.:-a o montepio de que trata o 
decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890 ; 

I" discussão do projecto n. 202, de 1895, 
aotorisando o Poder Executivo a conceder, 
nas condições que indica, a André Gaudieley, 
ou a quem mais vantagens offereeer, privile
:;io por 60 annos, para construcçã.o. uso e 
goso de uma estrada de ferro de bitola. de l 
l'lmtro entre a. ca.pital do Ma.tto-Grosso e o 
porto ~e A veiro, ou outro ponto que melhor 
os estados determin:~.rem, na. margem do r 'o 
Ta.pajoz, no Pari; 

2• discussão do projecto n. 139, de 1895, 
tra.ns1erindo a. o dom.inio do Estado do Amazo· 

nas, nas condições quo estabelece, as fazen
das nacionae3 denominadas do Rio .Branco, 
situadas no3 campos deste nome naquelle 
estado; · . 

Disr.ussão un!ca. do p1;ojecto n. 224, de 1895, 
concedendo ao sol~a.do reformado de exercito 
Franktim Ferreira de Moura uma. pensão de 
30$ mensaes ; 

2· discussão do projecto n. 222, de 1895, 
autorlsando o Poder Executivo a a.brir um 
credito até 1.200:000$, supplementar á ru
brica-E:.:ercicios findos-para pagamento da 
quantia que for 1levida. á. Companhia. União 
Sorocabana. e Ituana ; 

3• di~cussão do projecto n. 193, de 1895. 
autori.sando o Poder Executivo a reformar 
os estatutos na Escola Polytechnica. do Rio de 
Janeiro. de accordo com o projecto formulado 
pela. respectiva. congregação em 11 de maio 
deste anno, com as restricções que indica; 
e a nomear e!l'ectivos. independente de con
curso.' nos termos do art. 318 do decreto 
n. I.159, de 3 de dezembro de 1892, os lentes 
substitutos que n11. referida escolo. e~ercem 
interinamente o magisterio htl. mais de 10 
annos. sem interrupção a.lguma. 

I • discussão do projecto n. 225. de 1895, 
dando nova. org:misaçiio á guarda. nacional ; 

Discu~ão nnica do projecto n. 190, de 1895, 
concedendo a. pensão annual de I :200$ a. 
D. Manoelo. Alice Nunes dos Santos. vi uva do 
1• tenente de artilharia. Joaquim Severo dos 
Santos; 

Discussão unica no projecto n. 192, de 1895, 
concedendo a. D. Jo3.quina Angelica Bragança. 
Dias dos So.ntos. víuva. do major Francisco 
Antonio dos Santo3, a pensão mensal de 
100$000 ; 

Discussão unica. do projecto n . t 96, de 1895, 
autorlsando o governo a conceder a DD. Hor
tencla Adelaide Gulllobel e Josephina. Con
st.'\nça Guillobel, filhas do fallecido coronel 
reformado do corpo de engenheiros Jo:~.quim 
Candido Guillobel, a pensão de 1:200$ an
nuaes. repartidamente; 

2• discussão do projecto n. 219 A, de 1894. 
concedendo ao engenheit•o Julião de Oliveira. 
La.ca.ille privilegio, por 60 ao nos, para a con
strucção, uso e gosode uma estrada. de ferro, 
que,partindo da cio.a~e de Ca.ta1ão e passando 
pelas de Goyaz, Cuyabá., Poconé, S. Luiz de 
Caceres e logar navegavel do rio Guaporé,ter
mine no estado de Matto Grosso, e~ ponto . 
limitrophe com a. Republica. da Bolivia., e : 
outros f a. v ores relativos a essa concessão; com j 
113.recer d:~. commissão especial de viação , 
geral da H<~.l>Ublica ; i 

1• discussão co projccto n. 94 A, de 18%,f 
antorisando o governo a mandar construirl.· 
sobre o rio S. Francisco umo. ponte ligandf
Joazeiro, na Bahia, a. Petronllla, em Perna.mi
buco; 1 e 

I 

I 
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1• discussão do projecto n. 229, de 1895. 
RUtorisa.ndo o Poder Executivo a conceder a 
Josê DominA·u~ Mendes on a quem melhores 
vantagens offerec:er, permissão para estabe
lecer uma linha de navegaçii:o entre os rios 
Po.rdo e Jequitinhonha., no estado da. Bahia. 
construir um có.es na cioiade de Cannovieiras 
e um canal ou uma pequena. ferro-via li
gando os dous referidos rios, segun•lo as con
dicões qne estabelece ; 

1'' discussão do projecto n. 17 A, de JS95, 
propondo varias modificações no projecto 
n. 17, deste anuo, que organisa. a. força ar
mada. do Brazil. 

Levant.a.-'la a. sessão ás 5 horas e lO mi
nutos da. tarde. 
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Agostinho Vidal. Ernesto Brazilio, Sebastião 
de Lacarda, Paulino de Souza Junior, May
rinlt, Almei•ln. Gomes, Landulpho de Maga
lhãe~. Campnlina, Lima Duarte, João Luiz, 
Carvalho Mourão, Vaz de Mello, Chagas 
Lobato, Gonca.lves R:tmns. Luiz Dat.si, Ferrn.z 
Junior, F'rancisco V(';iga, Octwiano <le Brito, 
Larnounler Godofredo, Ribeiro de Almeida, 
V:ülarlar es, Cupertino de Siquei1•a, Rodolpho 
Abreu, Pmto da. Fonseca. Art hur Torres, 
Olegario ilf~ciel, Para.i~o Ca.yaloanti, Carlos 
Chagas, Paulo Queiroz, Dino Bneno. ·Adol· 
pho Gordo, Bueno de Andrada, Pad11a Sa.l
les Vieira de Moraes,Francisco Glicerio, Fur
tado, Herm~>negildo de Moraes, Alves de 
C~wo, Ovidio Abra.ntes, Urbano de Gouveia, 
Xavier do Valle, Mariano Ramos. I.amenha 
Lins, Almeida TOl'l'eS, LaU!'o Müller, Paula. 

I Ramos, Francisco Toleutino, Emílio Blum, 
Fonseca Guimarães, Martins Costa, Marçal 
Eroobar, Apparicio Mari~nse, Victorino Mon
teiro, Aureliano Barbosa, Pinto da Rocha, 
Pereira. da. Costa., Francisco Alencastro, Ves~ 
spasiano de Albuquerque e Cas3ia.no do. 
Nascimento . _ 

Abre-se a sessão. 

Presidencia dos Srs. Al·thw· Rios (1• vice
presidente), Rnsn e Silva (p,·esidellte), Tho
ma.:: Dtl(tno (1' sec1·eta1-iQ), A_,·thu..- kios 
(1" vice-presidente) c Rosa c Silva (pl·esi
dente.) Deixam de comparecer com causa. partici· 

po.da os Srs. Co,;ta. Azevedo, Coelho Lisboa, 
Ao meio-din. procede-~e ;i clw.madn, à f]nal Enéa$ Martins, FJleto hreo, Augusto Mon

responde:n ns Sr·s. l~ma c Silvn .• o\rtill1rRios, t«negro. Torre3 Pol'tugal, Pedro 801'1\'~S , 
· Thomaz Dell1no, "F a vares de Lyra, Alea~ru· HelYecio i\fonte, Francisco Gurgel, Cunha. 
Gtlim~trãr.s,S:i. Peixnto, Lima Bacnry, Gabr•iel Uma., Silva. Ma1•iz, Chateaubria.nd, Arminio 
Sal~aclo, M!\tt•\ l3acellar, Theotonio de Bt'it", Tavares, Mar~íonilo Lins. Miguel Pernam
Carios de Novaes, Beicio Filho, Hollnn•la <.le buco, Neiva., To:;ta, Paula. Gu imarães, Dia
Lima, Benedicto Leite, Viveiros, Lu iz Do- ny~;io Ce1•qneira., Tolentino dos Santos. MuJ:
mingue;;, Costa. RoJrignes, Gustavo Vern~. coli1lO Moura, Athayde Junior. Euzebio de 
Eduur·do •!e ~~wreclo, <?hristino C_:-uz, Auisi•l Queiroz, Silva Castro, .)ul ;o Santos, Panes do 
de Abreu, P1res Fer·rerra., Nogueu·:t Parana~ Leon, Ur•bauo :Vtarcondes,Monteiro de Barros, 
guâ.. :\i'lhrn• fie Vast!nncellos, ~·rade1·ico ~Ol"g"i!S, .João Penido, Portei Junqueira., Ah·a.ro Bo
Gonçnlo •lo Lu ~o:;, Thomaz Cusalc m t1, ll.le- telha, Leonel Filho, Ferreira. Pires, Tbeoto
fon:;o Lif?:t, J oão Lopes, Francisco Bene\·o.lo, 

1 
nio Maga.lhães, Manoel Fulgencio, Matta Ma~ 

J osé Bevr!aqua, Angu;to SP;vero, ,Tunqne1ra chado, 8irnã.o da. Cunba, Lindolpho C<>.etaao, 
Ayres. T1·mdade. José Marrauo, Artllut· Ot·· Ln.1uat•tine costa Machado Alfredo Ellis 
Jand~, Tolen tino de Carvalho, Martins .r un ior, I Frn.ncisco de Barros, Casemlro da. Rocha., AI~ 
P~rew.1. de_ Lyl'a, Gasp~r Dr umm?t1t.l, Co>ellto meida N'ogueh•a, Domingues Castro, Gu~tavo 
Ctntra, Lut?- de Audr·ade, Col'Uelto da For\- Gotloy, Mo~eira. da Silva, Paulíno Car los, 
seca, Mederros c .Al!Jitqnerque, Lourenco ~e Clncínato Bragn, Luiz Adolpho, Caracciolo. 
Sã; Gouça.\ ves ~au, Ct\\'hJS Jot•ge, Ar·au.J•' PedL"O Moacyr e ,\ngelo Pinheiro. E sem 
Góes,· Clementrno do Monte, l~ocha Cl\Vttl· cansn 1 Srs . Fernande~ Lima., Octn.via.uo 
(';LU ti_, ~lJympio r; e c,ampo~. ~tenazes PI·ado, LOUl v -1'-J, cteto Nunes, ÜSC(Ir Godoy .Alberto 
Qemmml!o Braz1\, Gouvet<l Llm.n , Z;una.,_ San· Torres, Bu.L·ros Fr,mco Junior, Domingos de 

, tos· P~retrn. , A_ugnsto •le Fre1tas, [l.~tl~on, Moraes, costa Junior, Alberto Salles, Bra· 

1 

FrallCL:i<XJ Sodre, Ma·n.oel Caetano, Ar!Stll!e.s zílio da Luz c Rívada.via Corrêa. 
de Qileiroz,Eduardo .R.u.mos, Vergne de. Abreu, , ·~- d ba • . d 

~
eovegildo Filgueiras, .losé Ignacio, Fhtvio E ) 1""' e sem e te.approva a. a actada 
e Araujo, l{odrigues Lima, Sebastião Lan- sessa.o !l.ntecedante. 
ulpho, Para.nlws Mont~uegro, Torquato Mo- ORDEM 

00 
DIA 

~
ra, Galdiuo Loreto, Antúnio de Siqueir:t, 

. '. sé Carlos, Serzedello Corrêa. Fr.1nç'~ Car-
. lho, Alcindo Guanaloat··.'· ~me~·ico de Mat· E' annnnci::uia. a. discU-<tSiio unica do pro-

l : \S, Lius de Vascoocellos.Be\ls..·w,o de Souz.'\, jecto n. 10.21'! .• de 1895, autot•isando a. aber
;11rico Coelllo,Fonseca Portel!a, Nilo Peçanha, tura do credito su pplement:tr de IV4l 036f, 
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para occorrer ás despezas com a policia do 
Districto Federal, (emenda do Senado). 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada a 
discussão e adiada a votação. · 

E' a.nnunciada. a discussão unica de pro· 
jecto n. 59 D, de 1894, dando nova. organi
sação ao corpo diploma.tico (emenda do Se-
nado). · 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a. 
discu~são e adiada a. votação. 
• E' annuncia.da a continuação da discussão 
unica do parecer n • .174 A, de 1895, sobre as 
emendas do Orçamento da Receita. 

O Sa. v ALLADARES - Depois que Thiers e 
Gambetta. desappa.receram da scena. politica e 
a Republica. Franeezacontinuou seu caminho, 
ninguem tem o direito de atirar o seu vali
manto pessoal ao tapete do scenario político, 
para fazer pressão, ou aà terrorem ; não ba 
homens necessarios ! 

A Cs.mara ba de estudar eata questão com 
calma, ba. de inspiror-se nos dictames do pa
triotismo, não obstante todas as manifestações 
de caracter menos geral : ainda que o nobre 
deputado retire-se da. comm;ssão. 

A população do Rio de Janeiro deve estar 
desilludida. destes graniles rasgos de genero
si!lade para. com ella. ; eUa que já. !ói ludi
briada e amesquinhada. por um argentario 

O Sr. Valladares-sr. presidente, que lhe otrereceu esmolas para. lbe mitigar a 
devo dizer a V . Ex. que entro neste debate a fome; fazendo-se a luz depois, pa.ra. que todos 
contra-gosto, pela. maneira. por que se enun- vissem a dadiva grega, tendo a sua realidade 
ciou na. sessão de bontém o illustre relator da em granrle negociata., em grande patota que 
oommissão, pretendendo, em uma questão in- se pretendia arranjar, engoda.Ddo primeiro o 
contestavelmente de interesse e publico,crear pobre povo, oom deprimente esmola. de gra
uma questão pessoal, pondo em contribuição tu i tas rações alimentícias ! ! (Apoiados.) 
o seu va.limento, perante os seus amigos da . A população do Rio de J::.neiro não se póde 
cama.ra dos Srs. Deputados. _ deixar impressionar por taea manifestaÇPes 

Sr. presidente, ninguem mais do que eu de generosidade, que, por via de regra, são 
rende homenagem ao illustrado e honrado no fundo negativas. 
representante do Disti'icto Federal. Devo, o SR.. SERZEDELUl CoRRi:&- Peço a. pala· 
porém, dizer a S. Ex. e â. camara que, vra. v. Ex. está sendo cruelmente injusto 
quando se trata de questões de interesse pu- para commigo, si é que v. Ex. não está fa· 
blico, não me deixo levar absolutamente por :zendo rhetoríca. 
~~~:derações de caracter peswal ou indivi· o SR. v ALLADARES- Rhetorica fez V. Ex. 

aqui bontem, desde o principio até ao fim do 
O Sn.. SEn.ZEDr..Lo CoRREA- V. Ex. me faz seu discurso, em detrimento da população do 

uma. injustiça ; nã.o colloquei a questão no Rio de Janeiro, e dizendo Calla.r em seu bane
terreno pessoal, advoguei os interesses vit.'les ftcio .•• 
da população desta Capital, que represento. O Sa. JosÉ CARLos-Não ha tal . (Trocam· 

O SR.. VALLADARES- V. Ex. declarou que se outros apat·tes. Soam os tympat~os.) 
não duvida.râ. abandonar o seu loga.r na. com-
missão, si o voto da Camara. for contrario âs O Sn.. V ALLADAREs- Convença.se V. Ex. 
suas opiniões. e o nobre deputado que me honrou com os 

O honrado deputado não tem o direito de seus apartes; que nesta. Camara. ninguem ~m 
fazer das questões de interesse publico ques- outro titulo ao meu respeito, sinão o que re· 
tão de illterese pessoal ou individual.. sulta do principio da. reciprocidade, isto é, o 

respeito que me tributar. 
O Sa. SERZEDELLO CoRREA ..:... Repre..~nto a Pago a. todos o tributo do meu respeito, e 

Cs.pital Federal. por isso estou no meu direito exigilldo reei· 
O Sa. V.\LLADARES- V . Ex. representa os proeidade •.• 

Estados Unidos do Brazil, representa a Nação o sa. JosÉ CARLos - v. Ex. é homem re5-
Brazileira. pei ta.do por todos e, entretanto, está fatiando 

O Sa. JosE CARLOs - E muito particular· dessa maneira. 
mente a Capital Federal . O Sa. VALLADAEES - Perdôe-me o honrado 

O SR. V ALLADARES- S. EX. não tem o di- deputado, estou falla.ndo em these; e vou . 
rei to de invocar assim as exigencias dos seus mostrar como as manifestações de generosH; 
eleitor~. quando so t.nt.'\. de uma quest\o de dade a que alludo envol'l"em um presente dei~ 
incontestavP.l interesse publico. S!regos :i. populaçfio do Rio de Janeiro. r 

Felizmente, Senhores. não ha. homens nc,- o sn. Jos-F: CAntos _ Em 3• discussão prob · 
eessurios. vru·ci hso o. V. Ex. em relação o. outros a..-i-

0 Sn. SmzEDRLJ.O ConnEA - Mui lo mono~ sumptos tio irnpolltos rclntivos ao Est..1do d\e 
eu, que·não mo tenho ne:;sa conta.. Minas. {. 

j 
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O Sa. VA.LLADARES - Isso não me impres
siona, porque não advogo nesta Ca.mara in· 
tcllresses sinão 03 da. Nação. 

O SA. SERZEDBLLO Coanfa. - E muito me. 
nos eu, que aliás a. ninguem dirijo 3.Illeaças; 
não está isso no meu caracter. 

O SR. V ALLA.DARES - Nem me dirigi á 
V. Ex., que, apeza.r de ter sido militar, 6 
prudente; não é homem capaz de ameaças, e 
mei:"c-:>s a um homem da toga e não da espada, 
como eu: isto não seria. generoso para ser 
praticado por V. Ex. em rela.ção a mim, niio 
lió pelo motivo dado, como porque, por in· 
dote, todo o mundo sabe que, si não sou 
aggres;ivo, sou tenaz em seguir meu ca
minho, apeze.r da fraqueza. incipiente, pro-

- pria. da velhice que começa. 
Tenha. o nobre deputado a necessa.ria. pa· 

ciencia. para ouvir-me, e verá que só quero 
dizer o que penso, e não molestai-o; verá. 
que, sem razão, qua.lidcou-me de cruel para. 
comsigo. 
· Ur.t Sa. DEPurADo- V. Ex. está. fallando 

com a imparcialidade dajustiça. (Ha apartes.) 
O Sa. VA.LLADAREs-Sa. presidente, o hon

rado deputado pelo Districto Federal invocou 
os interesses da população do R.io de Janeiro 
e esses interesses exigem justamente a e1fe· 
ctividade da these que encerra a emenda·da 
deputação mineira. As tendencias que ob· 
servo são incontestavelmente no sentido de 
ir sacri11cando a prosperidade da industri& 
na.cional, crea.ndo para o estrangeiro, neste 
pa.iz, o mais amplo campo para os monopolios 
e proventos estupendos, pa.rn não dizer crueis 
e escandalosos, em detrimento dos reaes in· 
tereases do Brazil; todas ella.s são neste sen· 
tido, embora. os homens que se collocam no 
oa.mpo opposto áquelle em que me colloco, 
porque sou um homem atrazado (nl!o 
apoiados) se ostentem, em theoria, como 
eectarios de doutrinas novas, ditas as mais 
generosas, em favor de privilegias e van
tagens aos nacionaes. (Apartes.) 

Todos os novos, com os mais absurdos axa.g
treros, se mostram sectarios da doutrina de 
Monroe, que interpretam em odio aos estran· 
&ei.ros, que pretendem uns eliminar, outros 
converter a.qui em verdadeiros christãos da 

. Turquia.. (Apartes.) 
~ N"""ao me alistei, e espero em Deus não alis· 

r 
tar-me jã.m&is,. nas fileiras dos na ti vistas, dos 
que pregam e fazem guerra aos estrangeiros. 
Mostram-se esses adeantaàos ma.is atrazados 

·, do ((Ue el-Rey D. João VI, que abriu os portos 
, o Brazil a todos os povos. (Apoiados.) 
\ Tal attitude, que se resolve em guerra. ao 
1 tra.ngeiro que nos vem trazer o seu utilis-

·mo concurso não tem explicação racional: é 
·guerra ao progresso de nossa êivilisác;ã.o; e 

uma tentativa de retrocesso á barba.ria, que 
poderá. retardar o nooso progresso e trazer
nos complicações internacionaes. 

Não obstante, Senhores, eu quero que o 
Brazil seja dos bra.zileiros: que constitua uma. 
Nação verdadeiramente independente, pos· 
suindo para isso elementos bastantes, para se 
poder considerar tal. 

E' por ·isso que deploro a a.tt-\tude con
tradic~oria, incoherente do nobre deputado, 
que 6 mais a.Qeantado do que eu, que professa 
doutrinas novas. 

s. Ex. colloca-se n:~. defesa de uma. causa 
má, que é a. da grande especulação commer: 
cial que se organisou nesta. Capital em detri· 
mento de uma. importante industria nacional, 
a da creaçã.o do gado. Não accuso a.os nego
ciantes que tomam p&rte nessa grande em
preza mercruttil, de importação de gado es
trangeiro, eues estão no seu direito, tirando 
partido do seu dinheiro. : 

Nada.justidca que do Parla.mento se venba 
hosti.lisar, em proveito de em prezas commer· 
ciaes, a. importante industria pastoril na.cio
nal! Não comprehendo que esta. especulação 
estrangeira tenha. advogados ou defensores 
aqui, quando ella Visa. entregar o mercado 
do Bra.zil qua.nto ao commercio de gado ao 
monopolio estrangeiro, sendo que os pro
ductores dessa mercadoria. são os criadores 
da.s Republicas platinas ! 

O Sa . JosÉ CARLos- V. Ex. está. ma.ito ex
a.ggerado. 

OUTROS Sas. DEPUTADOS dã.o apartes. 
0 SR. VALLADAR.Es- Eu não SOU pa.rtidario 

daquelles que querem medidas directas no 
sentido do na.cionalisa.r as nosso.s industriaa, 
ou de crca.r a.qui industria.s com exaggeros 
de Impostos aos productos estra.ngeiros, por
que isso redund3. em verdadeiros vexames 
aos co·nsumldores. O negociante arranco. sem
pre de quem compra tudo o que elle paga 
para otrerecer a mercadoria á. venda. 

Em regra sou infeoso a todas as medidas 
vexatorias, em detrimento da. livre e natural 
manifestação dos phenomenos economicos. 

Eu não viso crear a. industria que é. :l.nti
quissima entre nós; e é das mais antigas do 
mundo; vem dos tempos do pae Abrahão, 
data. dos patriarchas biblicos. Opponho-me á. 
guerra. menos patriotica á nossa. industria, 
que dispõe de bona elementos de Vida. e pros
peridade. 

O SR. Lrr.u. BACURY dâ um aparte. 
O Sn. VA.LLADARES - O nobre deputado 

perde o seu tempo em fa.llar em especula.ção, 
quando eu discuto ou defendo qualquer me
dida nesta Camara., porque todas as proposi· 
ções nesse $6Utido bãô de volf.a.r ao· pônto de 
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onde partiram. (Apttrtes que interrompem o 
o1·ador. Pausa,) 

Sr. presir1erite, peço a V. Ex. que resta
beleça a ordein 'Para. que eu possa continuar; 
todós p odein falla.r aq ti i sem levantar ce
leuma.S; só eu1 quando venho ã. tribuna, é 
que tenho logo estas tempestades de apartes! 

El[as, porém, só ser..,.em IJara. tirar ã.s dis
cussões a calma tão necessaria ao esclareci
mento dos assumptos; mas não me impedirão 
de dizer tudo quanto pretendo dizer, mesmo 
com desagrado dos ouvintes. (Apartes.) 
J UM SR. DEPUTADO....; OS apartes provani. a 
attenção que V. Ex. merece. 

O SR. PRESIDENTE-Attencão. Quem tem a 
p:l.lavra é o Sr. Valladares. 

O SR. VALLADARES-' Com quanto eu seja 
contrario a todns as :medidas directas em de
triinen to de plena. liberdade para todos de 
habitarem este paiz, de exercitarem_ aqui a 
sua actividade, collaborando na nossa l'iqueza. 
e concorrendo para a nossa civilisa.ção; sou 
favorave;l li todas as medidas iudirectas no 
sentido da cri3ção e desenvotvimeXJ,to das in~ 
dustrias nacionae5. 

Jâ. e tempo de se constituir o Brazil ver!hi.· 
deirarneote independente, não sómente sob o 
ponto de vista politico, que o é desde 182:ç, 
mas sob o ponto de -vista. industrial, sahinr1o 
da situação colonial em que se tem mantido 
até boje, de simples productor de materia. 
pt•ilna. depois de mais de iD annos de existeu
cia como Nação inrlependente. 

Lembro-me, Sr. presidente, da leitura que 
:fiz lla. annos do relatorio de um ex-minis~ro 
uo imperio, homem justamente estimado, in
felizmente riscndo ho,ie do numero dos vivos, 
o r.onselbeiro Francisco Belisario. . 

A:pezat· de militar no partido conservador, 
era um espírito liberal. 

Além disso, um espírito notado de facul-' 
dades bem equilibradas e cultivado pelo estudo 
das questões politicas, industriaes e finan~ 
ceiras. -

No relatorio alludido o conselheiro Francisco 
BeHsario tornava saliente o grande on:us 
qúe pesa sobre o Brazilem materiar1eca.mbio. 
pit.ra . o I)Usteio da divirJa pliblic;1, tendo de 
tomar ea.inbiaes com uma. taxa sempre des-. 
fttvoràvel, além do grande onlis oue tal si
ttiaçiLo a todos impõe, aggra.vanrío o preÇo 
do; geiieros de importação, que se _póde dizer 
qüe são quasi todos em um paiz sem industria. 
sendo que hoje esta situação se mostrt\ inuito 
-peior, porque ate os generos alimentícios o 
Brazil importa em maior quantidade.{Apoia
dos.) 

Papel mo~da inconvertivel, importação de 
qua.si_todos os generos. manuf<~cturados ou 
não, de consumo necessario; e e~portação em 

g-rande só do café e da borracha., tudo mais 
em proporção muito inferior á._ importacã.~ ; 
aqui tem a. Cama.ra uma situaçuo economtca 
que não pód!l deixar de impôr ao Thesouro 
pesadíssimos encargos e aos que trabalham o 
esgotamento de suas rendas, o empobreci
mento, a miseria. (Apoiados. ) 
Temo~ necessidade. :ienhores; d& curar seria· • 

mente da sorte de todas as nossas indust r ias. 
(Apoiados.) 

Calaram em meu espírito as preciosas poh· 
deraçoes do relatorio do Sr. Francisco B~li
sarío, que estão de accoi:'do com ns dos me
lhores escriptores, mostrando que. o cambio, 
~endo uma. mercadoria oomo qualquer outra., 
attentas as nossas condicções espaêialii!!!itnas, 
não podemos ter bom cambio. 

Experimento a impressão amarga da des
crença ou do desanimo, sempre que pondero 
sobre o phenomeno economico - cambio, e 
vejo aquelles que, como ó Sr. Menezes Prado, 
digno deputado 'POr Sergipe, se animam a 
propôr medidas que acreditam effica.zes para 
melhOrorem o cambio, esse hói'i'oroso sorve
douro das rendas publicas e particulares, 
quaudo uos a.cha.mos em um pa.iz; colonial, 
que importa quasi todos os gcneros (apoiados); 
inclusive os alimentícios; contentando-nos, 
inf11.ntilmente, com o dizer e ouvir que o 
Bra.zil é o paíz mais rico do mundo em riquezas 
naturaes. isto é, matería prima que dema nda 
o adubo do trabalho humano e do capital que 
não temos. para que se converta em riquem 
verdadeira , isto é, em productos que directa.
mente satisfaçam as necessidades do homem ; 
com magua. o digo, Senhores, que em um paiz 
do papel-moeda. inconver tivel, quasi nota 
falsa, que importa t udo, e hoje agitado, po
litlcnmenle, niio se podendo dizer orga.nisado, 
porque a situação dos Estados é mais que 
precaria., ê o imprevisto, se cogi te de t axa de 
co.mbioregula.r. quando o cambio e uma.mer
(·a.doria especialmente dependente da accei· 
tação do valor da moeda de cada paiz. além 
de dominada pelo credito publico e confiança 
que iuspl~'a. a situação política, e p elá. lei da 
demá.nda e da o:IIerta; sendo que aqui a de
manda de dinheiro no estrangeiro lia de 
seinpre ser muito intensa, porque somos 
um paiz que importa c ttidó, como jã. poli" 
derei •.. 

0 Sil. . RODOLPILO AllREU ~ Que em úm 
nnno importou 120.000:000$ de generos ali" 
menticio;. 

O Sn.. V ALL"-llARES... que importa, como! 
ncabn. de :ponderar o no'tlr., deputado, generos ~ 
alimenticios e na impo:•bncia quo lombrouj 
Mas. dizia o conselheiro Frtlnci~co Belisa.rio~0 
cba.manrlo a atten~1io dos estttdlstn:; bmzileir.1 -
para este magno problema de dardesenvolvi-.e 

í ' -
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mento à. industria. nacional, inclusive a com
mercial, dizia. e uma. das valvula.s m:~.is am
plas. sorvedouro enorme, por onrle se esco)m 
os recursos do Thesouro e impõe aos que traba
lham sacrificios pesadíssimos de despeza, é o 
cambio sempre desra.voravel ; influenciando 
para isso entre outras causas. a exportação de 
capitaes em larga. escala, porque neste paiz o 
grande commereio e quasi todo estrangeiro. 
(Apoiados _) 

Sendo o commercio exercido pelo estran
geiro na. quasi tota.lidade das casl.s existentes 
nas grandes Cidades do littoral, comprebende
se que o melbor dos seus grand65 lucros a.n
nua.es serà. ·exportado; e dahi as grandes 
remessas de capitaes para o estrangeiro de 
que falla.va o illustre tina.nceiro e estadista 
citado, ·em vez de fecundar as nossas indUS· 
trias, e constituindo causa permanente, mais 
que pérniciosa causa, perturbadora. de uma. 
normal taxa cambial, que. com os em
pre.stimos externos. temos ido mascarando 
ou alterando artificialmente. augmentando 
sempre os encargos da Na~ão. (Apartes . 
Muito bem.) 

Ora, Sr. pmidente, em consequencia., dizia 
o illustre esta!lista, siú> necessarias medidas 
indirectas tendentes a nacionalisação do com
mereio- O Sr. conselheiro Francisco Belisa.rio 
era um espírito culto e equilibrado; não era 
homem para medidas de violencias. Elle lem
brava medidas indirectas pa.ra. nacionalisar o 
commercio, lembl':l.ndo taes medinas pare. a 
nacionalisação do commercio a retalho. 
( Apowdo$.) 

Eu não sou hostil ao estrangeiro, e não 
comprehendo que o seja qualquer homem de 
juizo e de boa. !e. (Apoiados.) Gara.nto, po
rém. meu fraco apoio áquelles que qu izerem 
pugnar por medidas indirectas tendentes a. 
nacionalisar o commercio, para que assim se 
possa diminuir o m~l das grandes exporta· 
ções de c;1pitaes, o m l'll que rlenuncia.va o il· 
l ustre estatlista, e que não póde deixar de ir 
se accentuando, de ir a.ugmentando cada vez 
mais. porque o commercio &ugmenta, bem 
como os seta lucros; e continuamos sempre 
como um pa.iz de exploração do estrangeiro. 

Eu acceita.ria e a:pplaudir!a. todas as me· 
didas boas ou emcazes no sentido de se crear 
um pessoal nacional no commereio, garantias, 
privUegios aos empregados de commereio na· 
ciono.es, pois que esses empregados, os guar
da- livros, os caixeir os, são os futuros nego. 
ciaotes. (Apoiados.) 

Mas, em vez de refiectirmos, de cogitarmos 
de meios para este desickratum nos nossos 
gabmetes, ao contrario, vemos que as nossas 
eis são todii.S em sentido negat ivo, e muitas 
·rezes. parece, 0.(1 monos, con fecciono.das no 

otldo rle croa.r um pessoal estnngeiro pa.ra 
commerelo. (Apoiados. ) 

Não ha. muito tempo dizia-me um respei
ta-ç-el negociante estrangeiro desta. PJ-aç~: 

«Os senhom cla.ma.m todos os dias pela 
necessidade de naciona.lisar o commercio ; 
eu sou estrangeiro, mas amigo dos br:~zilel
ros, muito relacionado neste pa.iz ; teriho- al
guns empregad .. s brazileiros. entre outros o 
meu guard~-livros. Actualmente. em 'l"'ez .'lo 
do meu guarda-livros, tenho, lia muitos 
dias. no escriptorio, um ajudante, estt·an
geix-o, que é menos habil do que aquelte, 
mas o que fazer ! O guarda-livros está. oe
cupado em uma. longa sessão de jury ; não 
tem isenção, pelo que me ;ejil privado do seu 
serviço. Sou estrangeiro. tenho empregados 
brazileiros, mas estou constantemente luctan
do com esta e outras dilfieuldades, porque 
tenho empregados braziltiros-» . 

Cumpre-nos reflectir sobre quanto esc;oe
veu o Sr_ Frn.ncisco Belis:~rio estadista, l:em 
equilibrailo, que nunca passou por exalta-1o, 
sobre a nacionalisação da industria commer
cial ; sendo evidente quo as vantagens que 
traria o. naeion3.lisaç.5.o dessa. ~ndustl'ia tt·ará. 
a creaç.ão de outras nacionaes. a manutenção 
e desenvolvimento da industria. pastoril que 
ja t •mos. 

Só o...osim o Brazil será forte e ve&·dadeira
mente indcpendent~. 

Uma Nação só se p6cle dizer vcrd:ldei r:t
mente tal quando consPgue conqui>tw a :ou:~. 
independencia financeira. pela ct·cu.çiio de 
perm:mcntes e fer.und:lS f->ntC3 uc produc;;;io 
nacional. 

Não temos industria commercial, nem ou
tras om condiçues de iudcpendencia o tio ver 
dadeira prosperidade. 

A manufactureira. de tecidos. não tem ma
teria. prima; importa fio ou linbn do cstr:ln· 
geiro; a. industria. a~; ricota nãu t~m capital, 
e depende do braço esu'llngciro ; agora, c<•n· 
tra a intlUSiria pastorin.l na:,iona.l Lovanl:t-~o 
l\ cspecula.ç-iio de grandes lucros, import:lndo 
gado ; pretendendo-se, p1ra tal producto cs· 
trangeiro. a l$enção de 1m posto e o monopo
lio do P\'incipal mercade nacional. (•lpaiados, 
muito bem-) 

Sobre industrias o nosso progresso é nega· 
tivo ; vamos crescendo como a seda.- dos ca
vallos dos nossos campos, para baixo. (Apar· 
tes.) 

Nós nos collocamo3 sempre em p:>sição pre- . 
caria. perant-e " estrangeiro, pelos no...osos des
acertos, del:undo-nos levar por considera
ções inteiramente improcedentes, como o no
bre deputado pelo Dlstrict.o Federal, que -vem · 
aqui !allar em nome da fome tios proleta.rios, 
quando-todo o mundo ssbe qne a c:1rne verde 
muito mesquinhamente póde : chegar á. sua 
porta. 

Sr. presidente, não sei si est<Ju fatigando a. 
ca.mara (não apoiados); mas peço-lhe pe!-'· 
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missão :Para addm:ir algumas considerações 
mais. 

Sr. presidente, entre nós as co usas se pas
sam sempre no sentido inverso das doutrinas 
que pregamos. 

Vem-se aqui todos os dias clamar pela ne· 
cessidade de proteger as industrias nacio
naes. e procedemos sempre noseutiuo de atro· 
phiar, de ap.niquila.r aquellas que jã. temos. 

A nossa situação, como disse, é quasi colo
nial , nós importamos tudo, importamos os 
generos de primeira nece~sirlade. 

Com a emancipação dos escravos, deu-se a 
concentração dos braços dos libertos para as 
zonas cafeeiras, onde o trabalho incontesta
velmente é muito melhor remunerado. e a 
carencia de braços para. os trabalhos dessa 
lavoura, a mesquinhez dos trabalhadoras 
para. essa lavoura, deu em resultado os tra
balhadores concentrarem a sua actividade 
especialmente, exclusivamente, no cultivo do 
café. 

Ora., como consequencia disto, deu-se um 
facto que todos nós conhecemos. e a. que al
ludiu ha pouco o nobre deputado pelo mesmo 
districto que eu represento, pelo ·oita.vo, em 
relação á cifra da importação de cereaes no 
ultimo anno. 

Deu-se o facto do abandon() da. cultura dos 
cereaes; concentrando-se os braços na. lavoura 
do ca.fe ; de sorte que o pa.iz, no que,respeita 
cereae~. no que respeita feijão, milho, arroz, 
etc., está na. dependencia do estrangeiro; nôs 
consumimos arroz importado das longinqua.s 
regiões da India, das colonias inglezas, dos 
Estados Unidos, etc. 

Em consequencia da abolição, os braços li
bertos concentraram-se na lavoura do care ; 
e a consequencia disso é que o Brazil já esta 
na dependencia do estrangeiro no que diz 
respeito aos generos de primeira. necessidade, 
aos cereacs. 

Esses generos, como os outros, t ecidos de 
todas as especies, pagam um imposto pesado, 
porque o paiz tem necessidade de rendas. 
(Apartes.) 

Com relação aos cereaes, que são essencial
mente destinados ás classes pobres, e são 
tambem tributados, eu lembrarei á. Camara 
que. em consequencia da cr]se de transporte 
na Central, nôs chegamos ao resultado de que 
um sacco de arroz, cujo transporte custava 
daqui pa.ra a Parahyba. do Sul, frete da Cen
tral, cento e poucos reis, chegou a fazer des
peza ate cinco mil réis, ·por causá da. alta 
·do transporte das carroças. 

A Centl'!l.l não podia. trans:porta.r e os car
roceiros, que permaneciam um mez e mais 
sem serviço de transporte, no dia em que o 
tinham tirovam o ventre da mise1'ia.. 

Senhores, si quereis !a.vorece1· as clas~es 
pqbr:s, deveis dirigir a vossa. a ttençã.o para. a 

administração publica, no sentido de me
lhorar a industria. de transportes. de alli~ 
viar os impostos relativamente aos cereaes, 
que constituem o alimento princiEJ.al das elas~ 
ses pobres. 

Não tendes direito de vir aqui declamar 
(expressão e licita, porque o illustre relator 
da commissão usou de uma equivalente em ' 
relação a mim, fazer rhetorica, e eu pago sem
pre na mesma moeda, o que ninguem póde 
ex:tranha.r) ; não tendes direito de -vil;' ra~r 
rhetorica a. respeito da carne verde, que con
stitue hoje uma grande especulação commer
cial, exercida por em preza de ríc~os, que não 
precisam de favores de ninguem. 

Os especuladores. os ricaços, os nabo.bos, e 
quE> sã.o os favorecidos pela entrada franca do 
boi estrangeiro ; não são os desgraçados ope
rarias ; esses não auferem vantagens em um 
genero que constitue um co,nmercio alta
mente lucrativo. 

Todo o mundo ss.be que o gado do interior 
não chega a este mercado livre de onus: que, 
bem ao contrario, está sujeito ao onu.s, a i!Jl
postos por onde passa, e a grandes despeza.s 
até chegar a. este mercado,· o que não acoD
tece ao gado estrangeiro importado, favore
cido pelo suave frete maríti mo e pela. rapi
dez do transporte por agua. 

Nã.o se tem direito de pedir isenção para 
esse genero importado,quando ainda ninguem 
se lembrou de pedir isenção de imposto para 
o tecido grosso que a classe pobre veste, que 
os eleitores pobres do illustre relator da com
missão vestem. {Troca1n-se apartes.) 

Em relação a Minas Gera.es,q ue represento, 
os lndustriaes que exercem 11. indu.stria. pas
toril, vão desanimando da. creaç-J.o do gado, 
em consequencia das urdiduras, da.s combi
nações, que constituem o monopolio no Dia
trieto Federal. 

Quando temo:> necessidade de tributar 
todos os generos que o Bra.zil importa, não 
sei com que direito se vem clamar aqui pela. 
isenção do imposto em relação ao gado im~ 
portado dos Estadosplatínos, porquanto, com 
certeza., elles não nos concedem fltvores iden~ 
ticos. 

Não e este pequeno imposto que va.e influir 
no preço do carne verde no mercado do Rio 
de Janeiro. 

Si não fosse o mono!Jolio aqui creado, por 
a.quelles que dispõem de capitaes poderosos, 
nós não veriamos o espeotaculo desolador e 
altamente detrimente só para o Thesonro,do 
nosso governo pretender luctai.\ autorisando 
á Municipalidade a entrar no mercado, por 
conta do Thesouro Federal, eaftnal ser ven
cido, perdendo 6.000:000$000 . 

Os criadores de Mina~, GQyaz e outros Es
tados jã. carregam co.m os :prejuizos que re-
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sultam das Associações de negociantes ricos 
que aqui impõem o preço aos 'boiadeiros. 

Não obstante isto, augmenta.ndo-se a.affiic
ção ao a.fflcto, o Sr. relator da commm;ão 
pretende crear-lhes agora ooncurrente não 
menos poderoso ! (.4poiados. )· Concorrente
digo mal, porque o que se pr&tende decretar 
é o sa.critl.cio da industria pastoril nacional 
(apoiados da deputação mineira) em favor de 
uma empreza oommercial e de producçã.o es
trangeira. (Apoiados.) 

Nos temos, como disse,essa. industria desde 
os tempos os mais remotos. Não venho pedir 
favores para ella, venho clamar para que 
ella. flgue em pé de i~uatdade, para. que não 
se cre1e um monopol!o em favor do estran
geiro e em detrimento della.. 

Isto ê um pai?; de eternas lumina.rias.(Riso.) 
Eu vi, creio que no tempo do governo pro

visorio, orga.nisar-se uma. ce>mpa.nhia com 
séde no Estado do Rio, se me não engano,sob 
o nome de Centros Pastoris, com garantia de 
iuro3 de 7 ou 8 °/0 , para melhorar a raça. bo
vina. I 

Aqui tem a camarP. a. anomalia de se ga.. 
ra.ntir juros a. uma <;Umpanhia. para. exercer 
a mais velha da,g nossas industria.s, em de
trimento dos criadores mineiros, goyanos, 
ma.ttolrrosseoses. etc. , que desde os tempos 
mais remotos crea.ram gado sem onus para o 
Thesouro; e eu oonbeço criadores em Minas 
que teem feito grandes sacrificios para me
lhorarem a sua. creação, como entre outros, 
o honrado creador, o Sr. João Ba.ptist<L de 
Oliveira e Souza que, a. sua custa, tem conse
guldo ga.do de excellente qualidade da Co
marca de Entre-Rios. 

Aqui tem a camara a. nossa industria. pas
toril atta.cada., hostllisada, e:~:plorada por to
dos os meios: pelo que é um impossível não 
succumbir nestalucta. dos grandes monopolios 
em favor de Empreza.s commerciaes do Dis
tr icto Federa.!, em detl·imento !los criadores 
nacionaes. 

E maravilha, Senhores, que, quando se 
pugna por uma enorme especulação dos ricos, 
de emprezas mercantis, em detrimento da 
!.ndustria naciona.l, se tenha a coragem de 
invocar os interesses dos pobx·es. 

O Sa. JosÉ C.t.RLOs-E' justamente o con

mundo oomp1·ehende quanto esta intlustria. 
favorece a importa.ç-.<í.o de br.u;os cstro.ngeiros. 
porque e de toda.s a menos pl!Sada, o. que 
exige menos trabalho. porque naquelln.s re
giões o gado se desenvolvo qunsi esponta
neamente dispensando muita fadiga e des
pe?;a.s. 

Posso aflirmar,Senhores.que desde os meus 
mais verdes anoos vi essa industria exercida 
por gente livre, concentrando os criadores os 
seus escravos ne. _plantação de cereaes, na 
industria agrícola em geral, como a. do 
cultivo da canna, a. do fabrico dos seus p1·o· 
duetos etc. 

A gente livre, inclusive os proprietarios e 
l"eus filhos. cuidavam da industrJtl. pastoril. 
cujos trabalhos para. muitos 6 como que 
agrada.vel, e e1fectivamente o ê. (Apoiados.) 

Ora. quando se trata de uma industl'ia. na
cional nestas condições. oom elementos para. 
bastar em breve ao consumo nacional e poder 
exportar, temos o direito de crear·lbe uma. 
situação excepcional. a.ggravando os seus 
males a.ctuaes resultantes de especulações 
odiosas que se teem formado nesta. capital 1 

Temos direito do assim augmentar amc~ão 
ao afllicto, porque a nossa industrio. pastoril 
já se acha victimada. por um som numero de 
especulações crea.do.s nesta. capital, todas 
em det-rimento dos criadores e dos baia· 
deiros 1 

trario. 

Tem a Camaro o direito de dar privilegias, 
de conceder favor especial a industrio. estl':l.n· 
geira, não permittmdo um tmpo~to medico 
que a neputaç:ão mineira pede ; declat•ando, 
portanto, os cria.dores estrangeiros em con
di{:ões mais favoraveis do que os crindores 
nacionaes, já onerados por tr:~.nsporto muito 
moroso e dispendiosll, e por mil encargos 
outros? Estâ. vendo a C:l.mara que a. deputação 
mineira. não vem pedir um privilegio om favor 
da. industria naciono.l, e em detrimento dos 
princípios de justiç:a, do proletario.do do Rio 
ae Jadeiro, que é o argumento sentimento.!. 
o argumento poetico, invocado em favor da.s 
grandes companhias, que abi se rutão fur· 
mando para explorar esta. industria; e que, 
si conseguirem dar golpe de morte á ct•iação 
n~cional, então exercerá. o direito de quem 
tudo põde. impondo o preço com o argumento 
formidavel: - ou paga ou nú<l come, (Apoia

. dos.) 
O Sa. VALLADARES- Esta é que ê a ver· Compre que a. camara se colloque acima 

dade. dos interesses commerciaes em jogo, obser-
Todo o mundo comprebende que, com o. -vando boa politica financeira. ; que não per· 

desenvolvimento da -viação, a industria pa.s. mitta a criação para. o estrangeiro de um 
torll vae concorrer muito para. o povoamento monopolio odlosissimo que se pretende crear, 
do nosso solo.Grandes zonas pastoris que eram invocando hypocritamente a.liberda.de.{Apoia· 
desconhecidas ate hoje. ja podem ser alcan. dot. ) 
çada.s pelo estrangeiro por meio das ~tra.da.s Cumpre·nos, procurando cclloca.r em pé de 
que atravessam grandes campinas nas mar- igualdade o producto nacional c o estran· 
gens do Rio S. Fra.!lcisco e outros. Todo o geiro, não concedendo a estes fll.vores espe· 

C:1111:1r.L V. VI 00 • 
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ciaes, manter sempre a concurrencia, a lucta. 
:pelo menos de dous productores no roe:rc11.do, 
o que será fontes de reaes beneficios :pa1•a. os 
consumidores. tnormente para os menos fa
vore.::idos da. fortuna, em cujo nome se incul
cou fali ar o nobt·e deputado retato1• da com
missão. (Apoiados.) 

Eu, Senhores, não venho pedir privilegias 
que colloquem a industria nacional em si
tuação de não ter a concurrencio. estrangeira 
o que nã.o quero é crcar vantagens para o 
producto estra.ngeiro ; o que não quero é que 
o gado de producçilo estrangeir:l. penetre em 
nosso mercado livro tle Ílllposto, o que o col
locarà em condicçücs de superioridade em 
relnção ao producto nncionill. 

Não preciso nccre:;ccntur que nada justifi
caria esta. vantngem nos protluctores nossos 
visinbos, quando nas Republicas todos os 
productos bt·asill'iros siío lwrrorosamente tri
butados. (Apoi,zdn.•.) 

Não posso ouvir csso. nllogo.çiio que e um 
pretexto grosseiro, de que ~e Jrretende com 
tal isenção fs,vorecer as classes pobres, que 
nada teem que ver, não dirE:i con~ o peixe, 
mas com a carne. 

Já não me cabe na paciencia ouvir tal de
clamação, quando entra. pelos olhos de todo o 
mundo um favor <i. especulação mercantil al
tamente rendo~a. e à producção e~trangei!'a, 
(apoiado~). em detrimento da manutenção da. 
nossa industria p:tstoriL 

Sr. presidente,ainda. hontem pratiquei com 
um habüante do interior de Minas Geraes; 
colhi delle informações a respeito da situa
ção da industria pastorial em nosso Esüdo, 
sobre o modo por que encaram esta. questão 
os criadores. 

Disse-me elle : a situação não é má ; mas a 
verdade é que, victimados pelas gmndes es
peculações que se tem desenvolvido neste 
mercado, que e o mercado consumidor da 
carne, muitos desses criadores tem abando
dona.do o exercido de~3a inrlnstria, p~ra pro
curarem na. zona da matta e em s_ Paulo 
outra a.pplicaç[o â. sua a.ctividade. forçados a. 
isso pela razão do mais forte, que se lhes 
impõe nestemercado. 

São esses mesmos a.bsotutos reis do di
nheiro, que, nã.o contentes com oil grandes 
lucros que jâ auferiram dos negocies im
pos!os a.o~ boiadeiros mineiros forçados a ven
derem pelos preços que lhes são impostos 
nesta cova de cacos (apoiados) do nosso mer
cado de carnes verdes, que agora. entendem 
que é chegado o momento de maiores pro
ventos, comprando gado estrangeiro, e dando 
gol :Je de morte aos mineiros,s;empre teimosos. 
sempre recalcitrantes, quando ee pretende 
arrancar-lho o pi'oducto de seu trabalho 
honesto sem a. devide. recompensa. (Apo
iad~s-) 

Não compreb.endo que bons brazileiros pre
tendam impor ao creador nacional o con~ur
rente estrangeiro favorecido ou privilegiado 
pela isenção de imposto, esquecendo-se de 
que esse producto estl'angeiro jà. gor.a de van
tagens, como sejam :a que resulta das dimen
sões das rezes que são ·maiores que as na.
cionaes, embora a carne nacional seja. de 
qualidade superior ... . (Ha muitos aparees.) 

E:;queça.m-se os nobres deputados de que o 
gado estrangeiro tem tambem a vantagem de 
t ransporte mais rapido e ma!s barato pela. 
via-marítima.. (Apoiados, ru1o apoiados, apm-· 
Les numerosos i11terrompem o arado1·.} 

Não e possível discu tir as5im, Senhores, 
fallando todos ao mesmo tempo ! (Ha. outroJ 
apaTie.<.) 

Não me fa.llem mais em carne barata. para. 
os pobres, qu:1ndo o que se pretende é crear 
um monopolio, pelo qual as Associações que 
se tem forma•1o pa.m impor til.r gado, ~e con
seguirem matar a industrio. nacional, bã.o de 
vender carne aqui, pela. hora. da morte , 
pelos preços que lhes aprouver .. _ 

0 Szt. NOGUEIRA PA:a..,N.~G'tJÁ-E as classes 
pobres do interior ficarão pt•ivadas desse ta
balho de q_ue auferem a sub::istencia. 

0 Sa. VALLADARES- E as classes pobres 
do interior, como bem pondera o nobre depu- · 
tado, fiearíí.o pt•ivado.s do trabalho a que 
se entregam como collaboradores dos pro
prieta.ri03 dos estabelecimentos criador es do 
centro_ 

O SR. NoGUEIRA. PAtUNAGU.Á. -E e~se ê o 
unico trabalho a. qne elles se podem entre
gar, por que a industria dos cereaes não 
compensa pela exaggeração do preço dos 
fretes das estradas de ferro que aliás nã.o 
chegam aos pontos mais remotos . 

0 SR. VALLADARES - Ningurm ignor:t, 
Senhores, que a industr ia. agricola nas zonas 
verdadeiramente pastoril, póde·se di.zer que 
não existe. 

VozES- As populações alimentam-se, em 
geral, da carne e da pesca.. ( H a outros 
apartes .) 

O SR. VALLADAREs-Ning uem ignor a, Sr. 
presidente, como bem lembra o nobre depu
tado em aparte, que a industri iL agricola, no 
que respeita a producc.ão de cereaes, no inte
rior, póde-se dizer que não é exercitada, que 
não é praticada, especialmente pela. falta. de 
mercado consumidor, sendo impo.:;sivel o 
transporte para e._~e mercado, a.ttentos os· 
pesa.d os fretes das nossas ta1•ifas, sem que 
seja. necessa.rio ponderar o quan to seriam 
~ggravados em grandes rl fsta.ncias_ .. 

O SR. PAULA. RAMOS-Apoiado. 
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O Sn. V ALLADARES-Niio ê possível" remu- em uma situação de dapendencia. delles em 
neração alguma. ns~umpto ue t ;mta. importaucia., a alimen-

0 SR. NoGUEIRA. PARANAGUÂ- 0 !r·eLe ab- ta.çüo nacional. 
sorve mais do dobro do preço. A ~arl)-e rlo in~rior.deste.paiz, ao cont,rario 

. do fllstr1cto Fe,!eral, e o alimento quas1 ex-
O SR . ':ALLAD.::tnEs-~~te facto ó aggrav~do clusivo dos pobr.:s, porq1:e lá o gado se des

peh•sconSl<ieraçoesadr!uzJdas.Atudoaccre~se, envolve com mui ttl racili ~lude no campo, á 
Senh,ores.a concentraçao de tra.lr:J.lhadores qt.:e SP.melha.nça. dos animaes ~e! vagens. 
outrora foram escra.vos,n~s lavourAs de cafe, Assim sendo, nós vrrmos crear para os ba
nas zonM da. Matta, em Mmas, c .mesmo em bitantes des;:~. zona uma situação nffilctis
S. Pa.ulo, a.peza1·. tl<1. co~currcnc1a do tra-

1 

sim :i. pelo perecimento desta industría que já. 
J;>a.Lhado! estrangeiro que mcontesta.volmente existe, creando ao mesmo tempo para. os 
e su,rerlO~ ao ne~ro,; . . . nossos visinhos um privilegio, além do que 

Da.-se. ~lllda. .a 1 a.zy.o de q~e esta. mdustrm e j:i. tem, o do fornecimento de ca.valhada. do 
necessar1a no mtorw:r-. :~.:e p~ra. o consumo\ nosso exercito. 
~e .toda~ as.classes; e o ahmenoo de todos: o Elles te1•iio tamhe:n o do fornecimento da 
l!elLa.ut>JO vtve de carne e de leite. carne para 03 nosso.3 açougues. · 

O Sa. NoGUEIRA PAlUNAGUÁ.- Exclusiva- Vamos. J:Ortanto, Sr. presidente, crear de-
mente. plora.vel futuro, pelo abandono desta.. in-

O ·sa. V ALLADAn.E5-Assim, sr _presidente, dustria porque muitas outras jã. tivemos 
v. Iü:. estâ. vendo que a deputação mineira. e estão hoje abandonadas, não (:l:istem! Vamos 
offel>ecendo a emenda. tributando 0 ga,lo es- crear uma situação afttict iva, mais que de
tràngeiro, não se inspirou em interesse de ploravel, para. :J.s classes p!:~bres t!o interior e 
ca.mpana.r io; inspirou-se ínquestiona.>elmente uma situa.çiio tamuem não menos preca.ria. 
nos culminantes interesses deste paiz, cuja para. as nossas Chiades, para esses grandes 
independencia nõs todos devemos zelar em centros Qcte mai~ tar·de ficarão depennendo 
todos os sentidos, especia.lmente em assurn· do gatlo estran~eiro importado. para aq~i. 
ptos deista natureza.. Asstm ~~c:.rt1.Jadt\, 11. J~dustr~a p~storll . dcs 

,_ . . . nosso~ -vmnhos, tomam raprdo 1ncr•emento 
Nao me par~~e patrJohco, nem p1·oprl,o de / mélrmente disronrlo como dispõe,. i! e exC€1-

llornens pyevwentes, ~olloca.r o . Bra.z1l na lentes campos, cujos productos stlperiores aos 
dependencra. da producçao~str~ngerra,qu.o.ndo nossos ahi já se ostentam. (.4poiPdos e a1Ja,·te.<. ) 
se trata: de gen~ro tlc ,Pl'llnelra. . :'~e>~Jdade Volv; dos al ;;uus arlllOS. quan,1o desper
pa.ra. allmenta.Çao. (Apo•~d~s .) No:. Ja depen- tarmos e pretendermos ampa,rar a nossa in
de~os t.l,os nosS?S bons VJ~J~llos no _que r~- dustr ia mediante :1. contl'ibuiçiio que hoje se 
spe:ta a ~rna lmp~•·tanti~Slo:!a ~an1festa.çao combate.~eri tarde (aJl<!rtes); j:i. enrão a nossa. 
d~!- m~_ustr1a :pastor1!, a. cr1acao \le . Ctl>allos; industria estarõ. muüo mais enfraquecidt~. 
n.o$ Ja .dep.endemo;; d'\s H.epubl!Ca;; ~la- que hoje, tendo então diante de ~i <l.dver
tmas ; n~s Ja depen~crnos dos nossos umcos sa.rios muito mais poderosos, os productores 
adve~Sill'JOS prova.ve1s em uma Jucta 1elhcosa. estrangeiros. 
(.ipoaado<r.) Pelo grande desenvolvimento de sua pro-

Não é provavel, Sr. presidente,que tenha- ducç.ão, tornando-se ma.is que opulentos •. 
nios encontro armado com outras naçõos nos imporão a lei do mais forte, :1rrostando 
longínquas de além mar.As e3:periencias lhes o nosso imposto; e darão combate seguro a. 
teem rlemonstrado que. apezar de sua. supe- a industria nacional, levando a lnelhor . 
rioridade financeira, apezar de sua supe- (Apoiados.) 
riorida.de no qlle respeita. a elementos Assim, Sr. presidente, a Camara está 
bellicos, quão pesada, quão damnosa lhes vendo que. esta política. financeira não ê a 
tem sido a~ emprezas bellicosns na America. que convém a um p!!.iz que se acl1a em uma 

Encontros armados, provavel e razoavel- situação mais que preca.ria, onde a vida se 
nielite, ilão :po·leremos ter com outras na- tem tornado ca.rissima. 
ÇõeS. Mal se. comprehende como vivem nesta 

São as Republicas visinh~, quod Deus ave,·- t erra. os menos favorecidos da fortuna, os 
ta t; os nossoS contendores, e dellas jâ. depen- que vi>etn do t rabalho diario. (.4poiados . 
demos para a boa. mont.'ll'io. rloo nos~os solda- Niio temos direito de legislar a destrui~ão 
dós, não obsta.rite posauir ó Braiil as e:xcel- de uma. boa. industria. nacional que tem con
lentes pastagens do Rio Grande (apoãa.dos), de dições tle prosperid;lde e de . grande desen
:Mino.s e de outros Estarlos. (Apoiados. ) volvimento; podendo em poucos annos abas-

Ol'a, Sr. presidente,não parece de bom con- ta.r ao no;;so consumo. tendo grandes .sobras 
selao que nós, que .iâ dependemos de no:sos para a export<w~o. (Apoiados.) 
viainbo' para fomecimento t!e cavalhada ao Penso que deveremos: cr~ar-lhe vantagens . 
nosso exercito, nos vainos collocar tambem em relaç-ão ao transporte nas no$Sa.s estr~as 

.. 
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de ferro e vantagens especiaes, diminuindo 
consideravelmente o frete, e libertando-a de 
alguns onus (apoiados}, em vez de crearmos 
diftlculdades t · 

Todos qul3 conhecem o nosso interior sabem 
que temos elementos para dar grande incre
mento a essa industria. de modo que posaa. 
bastar ao consumo nacional. 

0 SR. NOGUEIRA PARANAGUA.'-E ter gran, 
des sobras para a exportação. 

O Sa.· VAJ~LADA.lU:s-Ha muitos annos, Sr. 
presidente, o illustre Sr. general Dr. Couto 
de MagaLhães, um dos brazileiros que bem 
conhecem o seu paiz, e que mais o tem via
jado, fez importantes conferencias nesta Ca
pital sobre a these-0 Bra;ilé um pai:; essen
cia~mente agrica la ;-contestando esta these, 
S .. Ex. demonstrou brilhantemente que o 
B:razil é um paiz essencialmente :pastoril, pela. 
gaande extensão de campos que possue, em 
maior extensão que as das mattas que me
dram nos terrenos proprios para a cultu1'a. ; 
pela excellente qualidade dessas campinas, 
entre outras as dos Estados de MinaS' e de 
Goyaz, onde ha campos du. melhor quaJ.idade. 
(Apoiados.} 

Fallando da excellencia dos ca.mpos de 
Goyaz, refere esse illustre viajante brazileiro 
q_ue de certa zona por deante os campos são 
tao fortes, alimentam de tal maneira aos ani
mae~; que Ihe foi pe:rmittido dobro.r as jor
nadas, sem dar milho aos animaes. 
. qra., pergunto eu : tem-se o direito de pro

·rerlr a. heresia., que hontem ouvi aqui, que 
queremos dar arrha.s a. um industria. incapaz 
de satisfazer ao consumo nacional ? 

E' que quem assim ss pronuncia. não co
nhece ·o interior do pai:?;, cujos ioteresses 
advoga. negativamente, crea.ndo-lhe uma. si
tuacio mais que precaria, amanhã. ! 

Não oomprebendo esta politica financeira, 
e~ '!etrimento de uma industria nacional que 
d1spoe dos melbores elementos de prosperi-
dade... . 

O Sa. RoDOLPno ABttEu- Em ll.rtigo do 
Diario Poputar de Pelotas li o seguinte tre
cho: «:Si protegermos convenientemente a in
dustria pastoril nacional só o Rio Grande 
:poderá. fornecer gado para todo o Brazil » 
refiro isto em abono das aftl r mações que V .Ex:. 
está. fazendo. 

OS&. VALLADAR.Es-Leio hoje uma. repi•e
sentação de Pelotas. clamando pela necessi
dade de não se dar a.rrhas a importação es
tra.ngeira (apartes) em detrimento da indus· 
t ria. na.ciona.l (continuam. os apar tes) ,clamando 
p ela necessidade de não dar arr·has a. impor
tação estrangeira pelas razões que occorrem 
a todo~ mundo c que eu já tive occa.sião de 
expor a Cama. r a. 

Sr. presidente, não se diga que fantasio 
em relação a. este assumpto porque nós já. 
tivemos industrias relativamente prosperas, 
industrias que foram sendo abandonadas pela. 
imprevidencia dos particUlares. em grande 
parte, como succeden em S. Paulo com a 
cultura. do a.lgodã.o que ia tendo grande in
cremento. 

O Sa. SEIUEDELLO COR.R.ÊA-Ma.s V. Ex. 
acha que a cultura do a lgodão desapparecen 
em S. Paulo por falta de proteeçã.o ~ 

O Sa. VALLA.DAn:a:s-Em relação a esta, 
muito concorreu a imprevidencia dos que se 
deixaram arrastar pelos grandes lucros do 
café. Estou mostrando que indust:rias com 
ricos elementos de vida., podem desapparecer 
por erros dos particulares e ilos governos. 

Tivemos rela.ti va.men te prospera. a cultura 
da .canna, graminea. riq uissima. de su bstancia. 
sacal.'ina que temos; ao passo que o governo 
em França t!reou e tornou prospera a indus· 
tria do fabrico do assucar, extra.hido da. be
terraba. planta cuja. raiz é pobre da substan. 
cia sacarina. 

O Sa. SE!l.ZEDEI.LO CoRRÊA-Minas abandona. 
a cultul'a dos cereaes p or causa. do café. 

0 SR. V ALt.AllAR.ES-Abil.ndOnou-3. pol' causa. 
da escassez dos braços para. a lavoura,da.ndo
se a concentração dos braQos em proveito das 
lavouras decafé. Não hapropr iamente aban
dono. 

Com a ralta de trabalhadores para todas as 
lavouras que já tivemos, tende-se desenvol
vido a. do cará, llouve necessid?.Je de concen· 
trar nesta. os trabalhadores. 

O SR.. LAMOUNIER GoDOF'REoo-No emta.nto 
a índustria pastoril é muito mais facil de 
custeio. (Trocam-se apartes. ) 

O Sa. VALLADA.RES- O que eu não :posso 
é ouvir o nobre deputado que clama pelo 
principio da. liberdade, pelo laisse:; {a ire, 
laissez passer, pedir isenção de imposto em 
relação a productos da industria estrangeira, 
o que redunda em um proteocionismo á. in
dustria. estrangeira.,do qua.lninguem já. ma.is 
se mostrou a.postolo ••• 

O SR.. SER:.IEDELLO CmuttA.-Declarei hon~ 
tem que era. proteccionista: V. Ex. fu.ila. 
assim porque nã.o me ouviu. 

O SR. VALL.U>AREs-Ma.s ha de convir que 
o proteccionismo de v. Ex. é origina.!, é sin· 
gula.rissimo esse seu proteccionismo á indus· 
t:ria estrangeira. 

O nobre deputado,a.peza.r de amigo do povo, 
a.oceita o imposto sob_re o xa.rque, que é o 
alimento dos pobres. 

0 SFI.. SER.ZEDELLO CORRÊA.-Protecci(1nismo 
entende v. Ex.. só para a gado;' todo (i:seu 
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discurso tem girado em torno desta inclustria. 
(T1·ocam-se apartes.) 

O SR. VA.LLADA&Es-Eu nem sei bem o que 
sou em mataria. financeira, porque não sou 
especialista; estudei com o conselheir? Car· 
rão, ouvi com algum proveito a a suas hcções. 
( Apoiados . ) 

Em xnateria. de proteccionismo e livre 
cambismo devo dizer ao nobre deputado que 
é minha. opinião · que os sectarios das duas 
escolas, ou andam as tonta.s, não penetrara.rn 
ainda no amago desta questão; ou não são 
sinceros. · 

Eu vejo nos livres cambistas, em círcum · 
stancias dadas, verdadeiros monopolistas en
capotados. Digo que me parecem antes mo
Dopolístas enca.potados, porque reclamar a 
completa ignalrlade pi.Ira se1·es desigua.es em 
Dome do principio de liberdade, é advogar 
xnonopolio, admittindo que o Corte lucte com 
o fraco, para esmagal-o pela certa. (Apoia
dos.) 

O proteccionismo ê a. applicação da. these do 
meu velho compendio de i'lireitos natural, de 
que a iyuaW.arle consiste: em tratar desigual· 
mente a seres desiguaes,o que é uma. doutrina 
muito mais liberal do que a. encerrada. nos 
exaggeros do li'V!e ça.mbismo COIJ!O nos exag-: 
geros de protecClomsmo que mwtas vezes e 
a tyra.n.nie. contra. o consumidor. 

Sr. presidente, disse o honrado deputado 
q11e elle e qu~m vem adv_og~? os interesses 
mineiros; pots bem eu d1re1 a S. Ex. que 
eu e que estou defendendo os interesses do 
Districto Federal. 

O Sn. ; SER.ZEDELLO CoRRÊA-Estou com a 
opinião do illustre mineiro. 

O Sn. VALLA.DARES- Quem é esse illnstrc 
mineiro 1 

(Trocam-se aparles.) 
O nobre relator da. commissão mostra não 

conhecer o iriterior do pa.iz, e está !allàndo 
em nome de interesses egoísticos de um pe· 
queno numero em detrimento de muitos cri
adores. 

o Sit. S.I!!RZEI>ELLO CO.nRÊA- Ha. milhares, 
mas Y. Ex: . está advogando os interesses de 
meia dUzia.. 

O S11.. VALLA.DAR.Es-Sí o nobre deputado 
conhece essa. meia duzia de criadores ou de 
indust\'iaes cujos interesses estou advo~ndo, 
faça-me o fa.vor de dizer os nomes c!e!les, q~e 
ea designarei pelos seus nomes a me•:). di1Zl3o 

, cujo& interesses S. Ex. espcsou e esta. advo
ga.udo. 

O SR.. SEnZEDELLO CoRII.f=A.-Qul.lndo disse 
que V. Ex. vem defender interesses de meia 
duzia. de criadores, nã.o quiz dizer que Y .Ex. 
estivesse á disposição desses Interesses. V .Ex. 

é bastante .intelligente para. comprehender 
que ... 

O SR. V.At.LAD,\'R.Es-V. Ex. ta.mbem é iniel· 
ligente de mais para ..• 

0 SR.. SERZEDET.LO Coan.h-•.• repillo a. 
insinuação, ella. é baixa de mais para me 
a.ttingir. 

0 Sa. VALLADARI:."S-Repilla. V. Ex. como 
quizer e a. Camara. a.pre()ie quem tem razão ; 
decid:~. 1> Cama.ro e o publico quaes ~ão os ad
vogados de meia duzia. ou de muitas duz.ias 
de especular\ ores, ou de criadores . . • 

O Sn. . SEII.ZE'DELLo CoR'R.ÉA-Eu díssé que 
esta emenda vae favorecer a meia. duzia de 
crianores. V. Ex. não tem mais brio do que 
outros seus collega.s, e nenhum del!es pro
testou. 

0 SR. VALLADARES-Neu CU o molestei ; 
a.pena.s usei, em relação a si, da mesma. ex
pressão que empregou em relação a mim e a. 
meus collega.s de r epresentação. 

Quem fallou primeiro em advocacia. em 
proveito de meia duzia, foi o nobre depatado. 
Ora, quem assim se mostra tão melindroso 
tem obrigação de ser muito cuidadoso quando 
se exprime em relação aos collegas. Eu pelo 
que me toca., não reconheço a ninguem o 
privilegio da. honra, nem quero tal privilegio 
para mim. 

O nobre deputado pôdé quantas vezes 
quizer fallar nos seus brios, póde quantas 
vezes quizer dizer que está muito alto, e 
muito balxame>lte eolloca.do, o humilde re
presentante de Minas que ora se dit•ige ã. Ca· 
mara.. Cada um tem aqui a posição que me
rece, pelo que não me incommodo porque 
alguem iDe olhe de cima para bail::o. 

Sigo â. risca o tão àom camo tao bom para. 
não molestar-me que alguem julgue ba.il:a.s 
a.s minhas insinuações ou as que me Corem 
attribuida.s. 

0 SR. SERZSD<:LLO CORRE.'I.-E todos os col· 
legas de V. Ex. teem o mesmo tlireito. 
. O Sn. V ALL,\DAREs-E V. Ex. ha. de. notar 
isto: ninguem terá. occasião de ouVir enun
ciar-me assim ; nunca. enunciei-me. N1to con
sidero-me superior a· ninguem nesta. Cama:ra, 
como não considero-me inferior a ninguem: 
somos todos iguaes. 

Nunca me qualifiquei como o nobre depu
tado acaba de se qualificar, porque não julgo 
que alguem possa-me atta.car sob esse ponto 
de vista da minha. honora.bilidade no exer
cício de men mandato, assim como não atta.co 
a ninguem. 

Não julgo isso necessario, nem 
com a dignidade da C amara. 

Cada. um de nós e o que é. 

compa.Üvel 
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A Ca.ma.ra é testemunha. de que sempre, ção por parte de a.l~uns Srs. deputados (npar 
nos incidentes que aqui se levanütrn, eu me te~) a em2nda mineira. 
acho na. defensiv:1; nunca avanço proposições Niognem estil. creando aqui_ imp~sto prolli· 
que possam ser traduzidas em sentido menos bitivo, já ticou isto demonstrado. 
airoso a qualquer collega. E>tão creaudo a tempestade em um copo de 

Ao nobre deputatlo cabe inteira. a respoma- agua; e um pretexto ; ~ão os. intere::ses de 
bilidade do ínr.ido?.nte. pr.lo modo offensivo cvmmerciantes do Rio de Janeiro que estão 
por que se expressou dizendo: a bancada rni- fazendo ebulí~<ãO; é tambem a pol!tica elejto
neira. advoga interesses de meia duzia de rar que esta explodindo aqui. 
criadores. O Sa. LA:.o.rouNmR GonoFREDO- V. Ex. vã. 

· d por al!i que vae muito lJem. 
O S-e. SF.R7.S:DF.LLo CoRR:,A-A emcn a vae A questão de carne ver(! e é Uill;!. questão 

proteg61' inte;oes~es de meh duzia <~e cria.- toda ·:politica. (Outros apartes.) 
dores, affirmo. 

E' uma questão de doutrina. O SR. PRESIOEiSTE-Atteução ! 
E esta opinião é opinião de mineiros illus- o SR. VALLADARE3 - Sr. presidente, eu 

tres. n.credito que a Camara não me quer mais 
O SR. VALLADAREs-Eu taml~em por minha ouvir sobre o assumpto. 

IJa~te, affirJ?lo e <~go: a. sua, opini~·) vae a pro-, o SP •. LA~ouxiER GooOFREDO- E' porque 
.-eltar aos mtere~ses de ~e,a duz1a de nrg~-,não estó. a.rrra.dando. . 
ciautes desta Praça as.ociJ.dOs para negiJcto "' . , . 
de importação de gado ; eu estou em cont:l.cto O Sn. BBI:_LTSA;tlO DE Sou~A -_E :urn lffi· 
com 03 mineiros e dcsejrcr:a que o nobre P?'~'~ que nao dtL renda ; e u m tmp:>.tJ pro~ 
deputado citas•o os n?mes desses íl!ustres h1bltiVv · 
patricios meus que de1x..1m •1e entender-;:e O SR. VALLAD.'>.RES - Está enganado, não 
uommigo e com os colleg3s de deputaçao ó um imposto prohibitivo o imposto que cor
para confabularem com o nobre deputado. responde a menos de 50 réig por kUo ! 

Nasci em Minas, lá. tenho a maioria dos O nobre deputado é u m dos homens mais 
membros de miul1n.grn.n ·~ e família; l'''pres<•n\o intelligentes desta Camara; não póde ter 
o Esta•lo, e pos,;o oJi1rmar CLLlc as infol'ma- c~nvicç.\o do apaz·ta com que acaba de hon
ções e reclamações quetenho em relação 3. ra.r-me . 
aste importante ussumpto, não de hoje, mas 
de ha. muito, >ão no sentlllo de que a impor
tação de ga·1o estrangeiro c0m tou<J.:> as vant :L
gens so!Jre o gado de ptoduc.;.ão nacional. e:>ti1 
cte<Lwlo l)ara. a indu~r.ria pas toril de 21-Ii nas 
urna. situa<:.ão mais ruinosa.,aggravando a que 
j:i. lhe crêa. o m onopolio tios conclt:ti"OS, das 
urdiduras que sempre se !)raticat·:tm nesta. 
Capital, no sentido •!e impõr a lei aos criado
res, de imp61' o pr~o MS boiade iro~. que, 
depois de atravessarem extensões enox·tues, 
com sa.crlficios excepclonaes, aqui se viram 
sempre collocados sob a pres,ão dos ricaços 
que ll!es ditam a lei, quanto ao preço !lo 

0 Sn. BELlSARlD DE SOUZA-Hei de demon
str:Ü·O quando ti ver occasião. 

O SR . VALLA.DARES - Dc\'O dizer ao nobre 
•1epu tado que conlo rme o calculo que 50. se 
r~ z flqui, e.te i.mpo:~to corresponde a 40 ou 
50 réis por k i lo . 

Ora, o nobre deputado ba de convil• q11e um 
imposto tão modico não se póde cons iderar 
u:n impostv :prohibitivo. 

E' neces:;arío nfío a.busar das ex-pr~:ssões, 
em apa.1'tes, sem demonstração de qualquer 
natm·~za. . 

:;adu, uuo podendo regressar sem Llispm·em Ett ue\' 0 uizet' <t S. Ex.: nii.u vnlaria UJ!l 
da mercadoria pelo prc•;'o que se lhes taxa. imposto prollibitivo neste assumpt.o, porque 
(Apoiados.) nas condições actuaes d~ dilficul•1ades de 

Já ponderei, com apoio de tcclos que estão transporte, eu n~o me _julgaria habilitado a 
de boa fé nestll. questão, que 0 nosso paiz susten tar a these de que a producção nacio
dispõe de elementos para pl·oduzil· p;1.ra. 0 nal nóde bastar, em t oda latitude desta ex
consumo interno e com sobras para. a expor- pre~são,ao consumo do Río de Janeiro. (-4.pm·
tacão; pelo que não ·vem a. deputação mineira. tes; apoiados, não a1Joiados; contestações ,) 
solicitar uma medida prejudicial ncs seus Eu devo dizer aos mostres deputados que 
interesses nacionaes,propondo, não um mono- não comprehendo a contestação q ue me offe
-polio, mas q\le o l)roducto estrangeiro seja recem, -porque é necessario não conhecer o 
collocado em pé de igualdafl e, ~endo o pro- Brazil para. não julga.l-o capaz de proiuzii' 
dueto da industrio. pastoril estrangeh•a tri- gado · para o consumo proprio e de uma 
butado,como s:io todos os mais productos que. gran•l~ parte do mundo civilisado a que elle 
são importados do estrangeiro. 11)6de ab~ste~r de carne, como jà. abastece de 

N/i.o comprehendo, S1·. presidente, a oppcosi- c~.fé. (-41Jo{ado ,) 
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De boa. fé, a não dar-se o desconhecimento 
rlas cousa.s pat::ias, não se póde pôr isto em 
duvida. 

O producto já. existe, e as mell1ores condi· 
ções ou elementos na.turaes para. dar-lhe o 
crescimento. desenvolvimento e aperfeiçoa
mento, começando por dar·lbe transporte 
rapido e barato. 

Esta é a. situação do Brazil em relação a 
quasi todos os productos, tudo prorluz; só 
lhe fllltaodo transporte rapido e pouco one
roso. (Apoiados.) 

As nos~as minas de ferro, por exemplo. são 
as mais ricas; poderíamos abastecer de ferro 
ao mundo inteiro ; ruas não nos abastecemos 
a nós mesmos, porque as nossas desgraçadas 
circumstancias sobre transportes são taes, 
que das minas do. Suecia e da Noruega póde
se ter e tem-se o ferro aqui no Rio de Ja.neil'o 
mais barato do que nos viria do interior de 
Minas. 

E' por isso que nós os mineiros temos vivi
do a clamar pelo prolongamento da Estrada 
de Ferro Central; e devemos continuamente 
clamar por isso e pela reforma. de suas tari
fas no s~ntido de baratear-se o transporte, 
bem como pela nossa uavega<:.ão fluvial que 
muito poderá. concorrer para o desiderahrm 
de transporte rapido e barato. (.~partes.) 

A Estrada de Ferro Central e a unica. que 
di renda. (Ap,iados, nao apo:ados, reclama· 
ç6es.) 

Por circumsta.ncias e::..:cepcionaes o seu ser
viço foi deso1·ganisado : desgraça<las exigEm· 
cias da. politicagem chcg:u~m ao cumulo, 
convertendo o seu numero::.issimo pe;soal em 
um batalhão patriotico. 

0 SR. BELISARIO DE SouzA.- N5.o apoiarlo: 
uma parte insignificante do pes:>on.l alistou
se em um batalhão patriotico; mas a outrn 
parta prestou relevantes ser,;ços :i. estrada. 

O Stt. V A.LLAl>.\.Rts-Pcço aos' nobres de
putados que não vejnm malicin. nas minhas 
po.lo.vras, pois eu sou o menos malicioso desta 
Camara ; mn.s di~n.-me o nobre deputado. esse 
pessoal não colta.borou, magna. parte, na. 
cbamarln. revolução fluminense? 

Elle foi utilisado na deposi('ão do Marechal 
Deodoro, sendo explorado pelos políticos. 

Dizia que a Estrada. de Ferro Central já. dá. 
renda; já. dava no tempo do imperio. 

o ultimo balanço desse tempo, constante do 
relatorio que examinei, a.ccusava um liquido 
de 6.000:000$ sobre uma renda. bruta. de 
11.000:000$ a 12.000:000$000: _ . . . . 

O illustre relator da commiSSl.O, que Ja fot 
ministro, sabe que a estrada. tem todas as 
condições de vida. ; e só por cau~a de neces
sidades da. politicagem e que o seu serviço se 
desorganisou; porque seu pesooa.l. consti-

•' 

tuiu-se em batalhão pa.triotico, p~rdendo por 
assim djzer a embocaôura. (,tpartes . ) 

Dizem os illustres deputados que o imposto 
sobre o gado importado nã.o di~ renda, mas 
eu posso amrmar que elle dará uma renrla. 
considera.vel, porquo além do consumo da 
Capital que é consideravel, ó certo quo o 
gado que aqui se mata. não fica só na Cidade, 
exporta-se a. carne tambem para ·o interior 
nas proximirlad~s da Capital. 

O gado ha de ser rernettido para o interior, 
zona da matta. onde não se cria, pelas diffi
eul•lades que actualmente se encontra em 
obter ne:;sas paragens o producto nacional. 

Imposto dari~ renda. não ha conte~ta.r ..• 
o sn.. HoLLANDA LmA-V. Ex. julga que 

este imposto resolve o problema. da facilidade 
de t.r .. nsportes? · 

O SR. VAI,L,\DARES-Não senhor ; não se 
intere isso do que eu estou dizendo. 

Todos os generc-s alimentícios importados, 
como todos os outros pa~am imposto, e por 
isso este deve pagM tambem; não vejo razão 
para a isenção, quando ate os cereaes, o 
<~n-oz, felj5.o, o te., alimento do pobra, pagam 
imposto. 

O Thesouro precisn de dinheiro; este im
posto ha de dar renda, e estabelecendo-o, 
consegue~ se o resultado de não dar condiçõos 
de :;uperioridade à inrlustria. estrangeira, que 
aufere n.s Yant<'gens do transporte marítimo, 
que é muito menos oneroso, e mn.is ra.pido. 

Ao contrario do que se diz, o consumidor 
deste g-enero, a carne vei·de, não é o proleta· 
riado, e o impost-:> nii.o c tal que Vti. causa.r 
um gi·ando a.ugmento no custo tla. cnrno 
verde. 

O Rio de .Janeiro, com uma. população llOje 
nã.o inferior a. iOO mil alma.s, tem uma ma· 
tanço. do 300 rezes, o que torna patente que 
a. carne fresca. não chego. para. os meno~ fu.vo 
reci.dos. ( ArJoiad os.) 
~ industria. pastoril_ nacional, repito, 

ex1sto ca.paz de produzir c·om abunda.ncia. 
para ? . cont~umo, e para a exporta~'<lo se 
lhe ru.ctltta.rem os meios de transporte: quo 
S<'ja. acoroçoada intelligente e patriotica
mente, em vez da. guerra que actualmente se 
lhe mo\"e. 

Antes d~ tudo cumpre que o. Cu.mara. se 
compenetre da. necessidade urgentíssima do 
restabelecimento do trafego do. Central. hoje 
em perigo publico, um mal nacional; e bem 
assim da. nece~sidade do seu prolongamento 
mais rapido. 

Cumpre tambem por todos os meios a seu 
alcance, que o governo da. Republica e os dos 
Estados ponham cobro aos desmandos e escan
dalos das companhias particula.res, porque as 
suas estradas, em -rez de beneficio, são hoje 
um mal. 
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Não temos mais o tropeiro, e ellas não 
transportam, em tempo, as mercadoria:; ; n:
presentando hoje as estradas de ferro das 
companhias verdadeira calamidade publiC<J., 
e a Central não é hoje muito melhor do que 
ellas. 

Chamo a attenção da. Ca.mal'á. para o im
posto sobre o sal, genet'O de primeira neces
sidade pal':l. o homem e indispens;wel para o 
beneficio do gado ; além de figurar como o 
elemento principal para a industria nacional 
do xarque. (Apoiados.) 

cancro que dep:J.upera o nosso organismo 
financeiro. . 

Um paizde terreno fertil como o Brazil vê
se em condições incriveis em relação a. certns 
industrias, que poderiam constituir uma. 
fonte imp.~l'tante de sua. riqueza, e nô& não 
tsmo~ (1 direito, P•Jrtanto, de ir erP_.'l.r di.ffi.
culdade a uma industria. que existe e que 
não :pret:isa da protecção dO Estado ; pede 
sómeute ser tratada em pé de igualdade, 
não encontrar ditnculdades no t ranspor te 
de seus productos, e que não· se lhe 

·crie uma. situação de inferioridade em re
Não eomprehendo que neste paiz se cogite lação ao producto estrangeiro nos mercados 

de crear impostos sobre o sal... nacionaes. 
O Sa . SElUEDELLO Comtia - v. Ex . sabe Nós temos, por exemplo, a industria de te. 

que sobre o imposto do sal a commissão di vi- cidos em dh·ersos pontos do Estado de Minas, 
diu-se em duas partes ; a maioria adoptou a e pela carencia. de braços nos achamos em 
emenda, e a minoria combateu-a ; nessa condições de n ão ter a materia. prima. sutfi
miooria. esta.va o relator. ciente para fazer face às exigencias dos di-

versos estabelecimentos. Pela. detllciencia. de 
."O Sa. V ..U.LADAnES- Si V· El:. con-veio ma. teria. prima. a estamos importando do es

em que se elimine o imposto sobre o sal, tl'angeiro. 
beijo-lhe as duas mãos (1·iso) em nome dos E' uma industria que tem mostrado que 
criadores mineiros e de todos os Estldos, que, possue elementos de vida entre nós; cumpre 
com o apoio de V. Ex., terão mais barato que a ltonra.dn. commíssão não lhe cr'ic trope
esse genero de primeira necessidade, e de ços no seu systema. tributaria. 
grnnde va.ntagem pa.ra a engorda e melhora.· Apezar de mais barato, 0 producto das fa-
mento do ga.do, (Apoiados·) bricas de tecidos nacionaes não é vendido a 

Todos que conhecem a industria pastoril preços commodos ; sendo certo que o pro· 
sabem a importancia das salgas para. o a.u- dueto entra.ngeiro aind;,. disputa-lhe com van
gmento da producção e melhor qu:l.lida.de do tagem o mercado. 
}lrodueto. (Apoiados. ) Penso que foi um erro o imposto sobre o 

Sã.o raros as pastagens que dispensam as fio importado pelas nossas fabricas, o. Jll'e
salga.s, e estou persuadido da. vant.:~gem do ~to •lc protecção o. nossa. industría ue fiação. 
uzo do sal mesmo nessas pa.stngens privile- As fabricas de tecidos nli.o fiam e tingem a. 
giadas. llinRa para seus teares, pDrque encontrom 

Pareceu-me que não podia subsistir o tri- ainrla. pam isso difficulrlades qu<l não apre
buto sobre o sal, e felizmente jâ. tenho o sento t~.gOl'a,porque tomaria paro. isso tempo, 
apoio do illustre l'elo.tor dn; commissão. jã. estou fatigado, e não quero abusar da at-

Acred.ito tambem que S. Ex. e~pirito ge· tênciio da Ca.ma.ra. · 
neroso, não. fará. mais questões de gabinete ; Tenho fa.lln.do, Senhorell, em nome doa in
deixará que o imposto do boi seja uma ques· t eresses geraes do Brazil, inteiramente des~ 
tão aberta; não renovará o seu proposi.to de preoccupado dos interesses in di vidua.es . . 
deixar a commissã.o caso passe a emenda, e A industria pastoril mineira., e de todos 
oontinuarâ a prestar nesse posto de trabalho os Estados não preci~a.. repito, de L'avore~. 
os serviços que deve a Pat t•ia- · Os Estado3 exigem justiça, requet·endo 

A emenda. mineira exprime verdadeiro in- uma lei pa.ra t odos, nfio admittindo que os 
teresse pela causa publíca., JlUgna.udo por industriaes estrangeiros sejam favorecidos 
uma iildustria de grande futuro, não per- em <'letrimento dos na.cionaes. 
núttindo que o Brazil fique na dependencia Todo o mundo conhece a situação dos pro
de seus visinhos em assumpto vital, a alimen- ductores nacionaes neste mercado, onde elles 
tacão nacional. (A.poiaàos.) já. se veem ílagellados pelo monopollo do;; 

Não será mantendo intransigentemente· a. grandes negocia.n tes. 
sua opinião nesta materia que o nobre rela.- Mal se comprebendequea.lguem ache justo 
tor da. con:imissão h a de concorrer com · a sua. sobl'el:arre~ral-os mais, dando vantagens da 
pedra p&.r:J. o edificio da nossa independencia. insenção de impostos as associações que aqui 
industrial. se formaram pa.ra lucros enormes, pretex-

E' necessario manter as nossns boas fontes taodo dar.em carne barata ao pobre povo. 
de renda, dar-lbes ma.ximo desenvolvimento, (AjJoiadn ·; muito bem.) · . 
e nbrir muitas outras, pa.r;t que possamos Estou pedindo justiça para os nossos com- ; 
noÍ'malisa.r a taxa do cambio, o enorme pat1·i.otas que Iuctám pel;~o vida e pela prospe· ' 
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ridade nacional,fa.zendo os maiores sacrificios 
em nossos sertões. (Apoiados). Não fa.llo em 
nome de interesses inconfessaveis, nem mes
mo por erro de intelligeneia, como acredita. o 
nobre relator da commissão, que é quem·está 
em erro deploravel, que espero não compar
tilbarã. â Camara. 

relator, justamente a posição que ss. Exs. 
querem tomar. 

Eu quero, no mercado, para. os criadores 
nar.ionaes, uma situação que, pelo menos, não 
seja peior que a que já. tinham, que acre
dito bem expressar. pedindo a Camara que 
nao augmente a a{f!icçao ao aftlicto. (M«ito 
bem, muito bem.) 

O S:a. JosÉ CA.nLOs-Fallou muito bem;mas 
foi um pouco injusto. 

O S1.•. Serze<le llo Oorr~a
Sr. presidente,não me demorarei na tribuna. 
Julgo mesmo que já. vae adeantada a dis
cussão do Orçamento da. Receita., já. estamos 
em 3• prorogação e este orçamento não po
derã. sahir ~qui antes do dia 10 ou 15 do 
proximo mez para o Senado, onde terâ. de 
sofCrer ta.mbem ampla discussão. 
· Por conseguinte, mio será. o relator deste 

orçamento quem ba de protellar a discussão 
não será o relator deste orçamento quem ba 
de evitar que a sua 4iscussão seja encerrada 
hoje, como me pa.rece estar no interesse do 
paiz e ser o intuito manifesto da Camara. 

O que a Commissã.o de Orçamento está. fa· 
zendo neste momento e defender os legítimos 
interesses deste pa.iz, o que está. fuendo, 
mesmo em relaçãô ao Estado de Minas, é de
fender os interesses especiaes da industri& 
pastoril desse Estado. 

SS. Exs. chegam a ser profundamente 
illogicos; chegam a ser profundamente inco· 
herentes, quando ora declaram que defendem 
a industria pastoril de Minas, ora veem atD.r
mar á Camara que Minas não é mais do !J.Ue 
o caminho por onde transita. o gado que 
vem de Goyaz e de Matto Grosso. 

O SR. VA.LLADAREs-Ninguem disse .isso. 
0 SR. SERZEDELLO CoRRÊ.A-Appello para a 

Cama.ra, que ouviu o Sr. deputado por Minas 
que iniciou o debate dizer aqui que Minas 
apenas engorda (riso e apartes) o gado que 
vem a e Goyaz e Matto Gros..co. · E me surpre· 
bende que Minas, pelos seus Ulustres repre
sentantes, venha defender a. industria. pa.s· 
toril de Goyaz • de Matto Grosso, por este 
meio, quando o melhor meio que o Estado de 
Minas tinha de proteger a. inctu.Stria pastoril 
dos Estados seus protegidos era não cobrar 
um duplo imposto de exportação, imposto 
inconstitucional, simplesmente, porque in
verna o gado que vem desses Estados. 

ss. Exs. são ainda illogicos, são ainda 
profundamente incoherentes. 

0 SR. V ALLADARES- V. Ex. fique sabendo 
que as estatísticas accusam mais de 6 milhões 
de cabeça. de gado no Estado de Minas. E' 
preciso não conhecer Minas para dizer que 
Minas não produz gado. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRJi:A. - Pois então 
V. Ex . atire essa accusação aos seus collogas 
de bancada. 

Não fosse o tom especial que deu a seu dis· 
curso o illustre representante do Estado de 
Minas Gera.es, que me precedeu na tribuna.,e 
eu não viria,com certeza.,dizer mais algumas 
pa.laVl'&S a respeito da receita, com tanto 
mais razão. quando, apezar das largas consi· 
derações otrerecidas por S. Ex. em rela.çii.o á 
questão do g~o, S. Ex. não fez mais do que 
reeditar a serie de argumentos que seus col
legas de bancada já haviam produzido nesta. 
camara e aos quaes, hontem procurei. com os 
recursos de que posso dispor. responder 
sinão com vantagem, com certeza com since- O SR. RIBEIRO DE ALMEIDA- Mas ninguem 
ridade iaua.l á de ss. Exs. disse isso. 

O Sn. VALUDARES- Eu não invento nada. ~ Sa. SEazEDEI.LO CoRRÊA-Te_em-no ~i~ 
· . . ma.~.s de uma vez. Mal , Sr. pres1dente, d1z1a. 

O Sa. SERZEDELLO Co~EA-Sr · pres1dente, eu que os nobres deputados são ainda pro· 
o nobre deputado por ~mas Geraes demo· fundamente illogicos quando affirmam nesta. 
rou-se largamente ~a trtbuna_ para defend~r cama.ra,para pedir a.acceita.ção da emenda que 
a emenda que cons1gna. um 1m posto de lo$ foi repellida. pela Commissão de Orçamento, 
por cabeça de gado. que essa. emenda tem por intuito proteger a 

s. EJ:. disse, como os seus colle,oa.s de~- industrla. ~ril dos _Esf.a;dos que _enviam 
: cad&já. haviam dito antes, q~e eram aqUI os gad? pa~ Minas, ou, s1 qmzerem, ~1ante ~a 
' defensores dos interesses na.c10naes contra. o rectlficaçao dos nobres deputados, a tndustrta. 
'ionopolio, contra o particularismo-, contra. a. pastoril de ~· SS. Exs •. deixam entre7 

_protecção dada aos estrangeiros, que . na tu- ver que esse Imposto_ é o me1o pelo qual ~ra 
ralmente ss.Exs. acreditam estar no 10tento confirmada a protecçao, que esse imposto e o 

· commissão fazer quando combate o im· meio pelo qual se vae desenvolver a industria. 

Uto que ss. Exs. pretendem lançar. pastoril; ma.s quando se lhes declara ~ue o 
Mas Sr. presidente, avoco para a. Com· 1.mposto é qua.si probibltivo, que esse impusto 

Qlllsã~ de Orçamento desta Camara, para. o seu virá t1·a.zer a. rome a diversos Estados do 
· ! Cámffi -çr. •vt 91 
~ I 
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Norte e ta.!. vez a capital Federal,entüo os no_. terra, da. rta.lia e da. AUeman'ba., ba.via.rllos de 
bres deputados dtzem que o imposto é apenas ver essas indu~tria.s defioharem G taivilz se 
de 50 rs. por kilo, que isso na.da vale ! anniquilarem . 

:Nãp ha. prova maiS evidente, mais clara, Mas affirmei que não desejava. que. ·a. ti· 
de c~ntradicção e incoherencio.. tulo de favorecer u ma. fabrica. isolada, neste 

o s:R. VALLADAn&s--Não apoiado. ou naquelle ponto do paíz, -quando somos 
um paiz vastissimo, onde o transporte é 

O SR. SERZEDEI.LO CORR~.~- Sr. presi- carissimo e se fa.z difficilmente, não desejava > 
dente. eu não merecia. ·como relator <la re- que se estabelecesse uma taxa. elevada. de 
ceita, como absolutamente não merece toda a importação, a titulo de beneíiciar uma 
illustrada. Commissão de Orçamento, as injus· fabrica. ou mesmo um Estado, para. crear 
tas a.rgu1ções formuladas pelo nobre deputo do uma. situação affiictiva. a. todos os outros 
que me precedeu na tribuna, porque a r·er- Estados. 
àade é que a. commissão procurou quanto Nã.o contesto, Sr. presidente, que a in"us. 
possível attender á critica situaçã.o em que se tria. pastoril em nosso paiz seja. uma daquei
acba a nossa. vida economica. las que merece a protecção dos Poderes PU· 

o Sa . V.u.L,u>AB.ES-Pois então abram mais blicos; ao contrario, eu penso mesmo que 
esta fonte de renda. essa industria merece e deve ter a protecção 

do Estado. 
O SR. SERZ.EDELLO Coaail:A- Talvez pela. Mas o que se está danrlo em relação à in· 

primeira Yez, Sr. pre:idente, uma Commis- dustria pastoril, em Minas. é em parte o 
~ão de Orçamento nesta Camara. tenha pro. abanrlono dvs criadores attra.hidO$ por cul· 
curarlo introduzir no Orçamento da Receita. 
medidas no intuito de attender, tanto quanto turas mais rendosas. mais remuneradoras do 
possível, a industria nacional; talvez :pela. capital, como ê 0 café. 
primeira. vez se tenha cogitarlo·de fazer uma. O SR. RonoLPHo ABRSU -Não apoiado. 
revisão das nossas tarifas no sentido de o sa. CUPERTINO DE SIQUEIRA - Não· é 
attender tanto quanto possio;el ao desenvoL· exacto, os campos não produzem café. · 
vimento de todos os nossos productos manu· 
facturados, ao desenvolvimento de noSõas O Sa. SERZEDRLLO CoRRÊA-Sr. presidente, 
industrias. . não digo que onde se' acclima a industria. 

Si o nobre deputado pelo Est.'\do de }.finas pastoril &: possa cultivar o catê. O que 
me tivesse onvído hontem. ou si S. Ex. me affirmo e que muitos lavradores e agricul
ti>esse lirlo.não viria.attribuir·me a. doutrina. teres mineiros, levados naturalmente pelo 
no laisse1· (n.ire, •1o lai$Cl" Jla$.•c1· , quando a. preço elevado do café, porque essa. cultura é 
veruade é que explanei a doutrina em sentido PI'Ol'unua.mente remuneradora dos capit::~es, 
contrario. em rel:\('ãO i nossa. si tua.çã.o, ar- teern de prefcrcncia se entregado á cultura 
ti r mando que era proteccionista, ma.s em do café, e, Sr. prasidcnte. ainda. á confirmada 
te-rmos. esta verila.de pela. seguinte consideração : 

d('pois da. lei de 13 de mttio, com a tra.nsfor· 
Entendo que uma industria, que se scha mação do tra.blllho escravo pelo livre, v. Ex. 

mais ou menos em cotlfliçDes de almstecer o sabe que , em Minas, assim como no Estado 
mercado, podia. ser protegida. de s. Paulo, $e abandonou a cultura dos 

O Sn.. VALLADARt:S- Essa. não precisa. cereaes. 
O S:a. SERZEDET.LO CoRtciA '-Em ma.teria. De modo que o nobre deputado, que pede 

industrial a. questão n ão é ter capacidade a protecçã.o pa.ra. a industria. pasto1il em 
para produzir e poder abastecer o mercado. Minas, se esquece que Minas nem mesmo 

A questão ê produzir barato, de modo a sup· tem o milho necessario para. a engorda dos 
pol"'..a.r a concurrencia e -entre nós a produc- seus animaes, milho e todos os -cereaes quo 
<ão ha de ser sempre de custo elevado, por· sii.o hoje importados do estrangeiro. 
que infelizmente não dispomos de operariado · Mas, Sr. presidente, eu disse que nesta. 
em quantidade sufllciente. para ter salario Cam3ra defendia os interes~es de Minas 
barato ; as condicções de nossa. vida são de tal porque j ú. esta se dando o seguinte facto: os 
ordem diffieeis, nos faltando brâ.çes, . que o criadores mineiros, a.ttrahidos pelo preço 
salarlo ha de ser sempremuitissimo elevado · extraordinario da ca.rne, não esperam que o 
entre nós, e, como consequcncia., o ·custo de seu gado chegae ao periodo natural de eres'-. 
producção ba de ser maior do (!ue em paizes cimento, de completo desenvolvimento, para~ 
onde o snlario é extraordinaria.Iilen1e baixo •. ser trazido ao mercado e ser abatido. (Nãa'1· 
Si entrega..-:semos essas industrias, que es'tão apoiado-) . f 
em condições de abastecer o merca.do, a con- Estou informado tambem. que a novilbada~ • 
currexg~ia. estrangeira., que se faz, como antes do tempo ptoprlo, e eon~t.autemen~ 
'V_. Ex~_sabe, nessa lUcta. tremenda. da Ingla..;. 'trazlda á venda nos mercados d~Capita.~. 

" i; 
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para. ser ába.tida. De modo quo, novilhos que 
ainda. Jião teem o tempo ner,essa.rio, nem o 
prazo sufficiente, são as$im levados p:~.ra o 
matadouro. 

Mais, ainda: V. Ex., Sr. presi•lent-e, ouviu 
dizer aqui que o gado argentino pes:~. o dobro 
do 4ado mioeiro; esse peso, porém. não é tan-

, to devido a. uma. questão de raça • não é tanto 
devido a uma questão de pasto e aos proces
sos rle engorda; é devido à pressa. á ambição 
com que os criadores mineiros mandam o gado 
no mercado, a ttrahidos pelo preço .exaggerado 
da c&rne. não esperando, portanto, que 
tenha. o tempo de rllpl)uso para engorda su

. 1Dciente •. 
Mas os nobres deputados querem a pro

tecção á in·!ustria pastoril no Estado de Minas 
e não lhes basta o preço e:x::~.gg:erado pelo 
qual se vende a carne, não l hes basta mesmo 
o preço exaggerado pelo qual se vende esse 
gcnero nos proprios merca.<tos do Estado de 
Minas. Ainda ha. poucos dias li um escripto 
de um mineiro illuslre amrmando que a 
carne, em Minas, se vende a. 1$200 e a l$WO. 

UM SR.. DEPUTADO - Mas não disse a ver
clade. 

O SR. SER.ZEDELLO CoRRÊA - Mas, Sr. pre
aidente. para que esta. eme:nda. não moreça 
absolutamente a acceit:1 cão da ca.ma.ra. para 
que ella. seja rejeitada. in limine. como otren
si va. aos interesses nacionaes. como prejudi
cial aos interesses do proprio Estado ~e Minas, 
como capaz de tro.zPr a. fume ao Di:;tricto FI!· 
dera!, capaz de crear:IS maio~es difficuldades 
a Estados importantis:!imos do Norte como, 
Pernambuco. Para e Amazona..~. não preciso 
trazer i Camara. outra inf-,rmaç.;io e outros 
dados siníi.o nquelles que ;á trouxe quan•io 
mo Teferi ú.s di!nculua•1es que teve o go\"erno 
no meu tempo. e commigo todos os que colla.
boraram na. administração, para evitar que 
dias segnidos esta. Capital 1ica.sse sem alimen
tação. Chamo a. attenção da Ca.ma.ra para 
es5e facto: foi preciso qus o govet•no se dis
puzesse a. violar todas as leis, se dispuzesse a 
violar a. loi do orçamento, se dispuzesse a 
mandar dispensar absolutamente todo o im
posto, desde o de importação até o de ex
pediente e mesmo o de transporte ; foi pre
ciso ainda. que o governo tivesse a coragem 
de ~rretar com a responsa.bilida.de de 
8.000 contos, sem lei que o autorisasse; fui 

\

'•preciso que o governo tomasse sobre si a. 
'responsabilidade de 8.000 contos de pre
luizo para conseguir norma.lisar um pouco à 

J 

'•itua.ção do abastecimento de carne destaca.
~tal. 
~O que alarm:~ova. muitas vezes o governo 
~la. responsa!:>Uidade do abastecimento de 
\rne par:~. a. alimentação desta. Cidade, não 
:~ o preço da carne, elevado, não era. tanto 
! 

a preoccupaç.ão de ver em dias seguidos a po
pulação ter de comprar a carne a. 1$500. 2$. 
3$ ou 5$, era sim este facto:- de ser impos
sível ter a c:~.rne necessaria paraa.limP.ntação. 
facto que ob1•iga o ministro a abandonar a 
sua secret!\ría e em horas mortas da. rioute 
ir ao mata.douro e mandar abater o gado, 
fosse elle de quem fosse, afim de que no rlia. 
seguinte a Capital não se visse privada delle. 

O SR. Ovioio AnR.ANTES- Era uma especie 
de Gumercindo. 

O SR. SER.ZEDELLO CoRaf;A -Era. uma es
pecie de Gumercindo, ruas um Gumercindo 
que ser"9':u a.o gov~rno e honrava. o paiz 
cumprindo o seu dever. 

O SR. Ovtnro ADRA!\TES - Niio o censuro 
pJr üto ; v Ex. bem sabe que fui sempre 
partidario do governo passado e sel-o-hei em
quanto tiver sangue nas veias. 

O SR. SER.ZEDELLO CoRn.f:.\ - Sr. presi
dent-e, este facto ê por si sufficieote para de
monstrar à ca.mara que a. emenda apresen
ta.da. pel:J. ba.nc!l.da mineira. não póde ser ac
ceita. pela Camara. (Apoiados e nao apoiados.) 

Eu não tenho absolutamente o intuito de 
crear difllculdades á. votação do. ca.mara, nem 
de perturbar o exercício á sua soberania e 
liberdade para poder votar como entender, 
recusando ou acceitan'io, as emendas apre
sentadas ; mns quero para. mim o direito de 
manter a. minha opinião ille,a. e o direito de 
def~nder os intere~cs que acredito serem ~ 
interesses nacionacs. 

Quero de!i!nde1· com sincori.lo.do o 14'o.lda.de 
estes interes~e.<, p •I'•JUO, roprt·sen tanto do. 
Ca.pital Fedor:~!, estou ll:.;ndo tambt•m polo 
meu na~i tnento a um Estado do Not·te, cujt\ 
Jntcndencia :1.inda. hn dias foi obrigada n ac
ceita.r, quasi sob o. imposivão rlo. população, o 
monopolío ue carne porque este lhe da.va. a 
carne m:~.is barata, porque este, emt!m ia 
matar:~. fomo n muito lar o a. muita ra.milla. 

Não desejo crear dilllculdado a Camara., 
mas guardo para. mim a liberdade inteira. de 
poder não redigir uma emenilo. quando tenho 
razão para acreditar que esta emendo. póde 
tl"<~Zer a. fome para o Districto Federal e dim
culdades para os Estados do Norlo. 

Declaro mais a. V. Ex. que, acatando, vene
rando, as tlecisões da ca.mara, si a. càmara 
votar a emenda, ou eu peço a. demissão da 
Commissà:o de Orçamento para. não redigil-a., 
ou, cumprindo as determinações da ca.mara., 
assignarei a. emenda., redigirei o orçamento, 
mas nodin. seguinte resigo:~orei o meu mandato. 
(Apcu-tes e tumulcos, ) 

Sim - uão faço pressão. E~erço apenas um 
direito, que ê o de zelar os interesses do meu 
paiz como entendo. · 
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. Poderei obedecer á. Cama.ra, si esta recusar
me a demissão ; mas, julgando ter trahido o 
meu dever, ter trahido os interesses do Dis
tricto .Federal assignando essa emenda., que ê 
o protocollo da fome •. eu renunciarei essa ca
deira. que não poderel honrosa. e dignamente 
occupar. (Nüo apoiados.) 

E' cedo, Sr. pr·esidente, para iiDpedh· a im
portação do gado. E' cedo para esta.bele<'..er 
um imposto que é prohibitivo, qua.ndo Minas 
Gera.es não está. preparada para fornecer 
normal e regularmente os Mercados da Re]lU· 
blica.. (Apoiados. Muito bem.) 

•O Sr. Ovidio Abrantes- Sr. 
presidente, a insistencia com que meu hon
rado collega., digno rela.tor da. Commissão de 
Orçamento, negou-me o prazer de dax·-lhe 
um aparte explica.tivo quando S. Ex. orava, 
defendendo, na. :sessão de hontem, seu pa~ 
cer contra. o imposto do gado, proposto em 
emenda. pelo meu amigo e collega represen· 
ta.nte de Minas, Ribeiro de Almeida., obriga
me a tomar a palavra. e vir, explicando-me, 
defender os interesses que se prendem a. essa 
emenda, interesses ra.dica.es do Estaõo que 
represento, interesses gera.es da União, tão 
fortemente batidos, tão vehementemente 
combatidos, pelo rel~tor e por va.rios repre
sentantes. 

Sr. presidente, nu vi, e toda a. Camara., 
com gra.nde magua. o crescente surpresa, os 
discursos violentos e profundamente apaixo
nados, pronunciados pelo honrado relator da 
Commissão de Orçamento, que, não se sa.tis· 
fazendo com os argumentos que tão bem :sabe 
produzir, com o;~ encq.ntos e vibrações de sua. 
palavra facil e eloquente, foi além, jogando o 
prestigio de sua pessoa, atirao do pr imeiro a. 
ameaça. de sua demissão da. cllmmissão que 
dignamente representa, e depois, ainda mais 
extremado, ainda ma.is radical, jogando tam
bem a sua .cadeira e ameaçando a. Cama.ra. 
com & sua renuncia.. 

Jámais se viu neste Parlamento guerra 
mais crúa.. opposição mais intolerante do que 
a. que move o nobre deputado á. emenda que 
apresentamos. 

Graves questões de interesses palpitantes, 
profundas questões de direitos controverti· 
dos, magnos problemas administrativos e 
economicos, actos e factos politico:s natura.l
mente·apa.ixonados, nunca provocaram amea
ças tã.o formaes, e nas largas, amplas. algu
mas vezes tumultnosas discussões que ori
ginou o debate desses magnos assumptos 
todos viram a. correcçã.o perfeita. que manti
veram os oradoras, respeitando, prestando 
homenagem a seus collegas nas opiniões que 
sustentavam, nos intereSl!es que clefendiam, 
sem procur:a.r obriga.l·os, uemodo imperioso, ã. 
;:ejeição ou opção desta. ou daquella. opinião. 

Eu e todos os meus collegas bem longe es
ta vamos de pensar que a nossa emenda vies· 
se fazer explodir tão gra.ndt: celeuma, viesse 
cavar tão funda d1seussão, agitar tão fundas 
paixões . Não prevíamos essas agitadas con
sequencias e, estou certo, que Bão a teríamos 
provocado apresentando a. emenda, que não 
seria submettida. á. approvação da. Cama.ra., • 
custando, ca.so fosse a.cceita, a renuncia. de 
um dos mais illustres representantes, que 
tantos e tão meritorios serviços tem presta
do ao paiz, quer no seu :posto de legislador 
sempre prompto, sempre eloquente, quer em 
outros ramos da administração publica, onde 
deixou profundos e luminosos sulcos de sua. 
illustraçã.o e competencia.. . 

Agora, porém, depois de ter a emenda. 
recebido o apoio de tão grande numero de 
assignatul'M, depois de ter soí!rido tantos 
choques e de ter merecido tantas defesas, 
nos é impossivei retira.l-a, temos o dever 
imperioso de mantel-a, sustentai-a, e man
tendo-a, sustentando-a, não visamos a pessoa 
respeitavel do illustrado collega., temos por 
objectivo os interesses dos· Estados que re· 
presentamos -e com elles, estreitamente en· 
trelaçados, os interesses ~la Republica.. E' 
com bastante pezar que neste momento faço 
esta decla.raçãoi mas estou certo que S. Ex., 
caso seja a. emenda. a.pprovada., sobreporã. ã. 
sua personalidade o patriotismo de que sem
pre tem dado evidentes e indiscutiveis provas, 
retirando a sua declaração, maximé depois 
de ter certeza que nunca tivemos a.mata leve 
intenção de oí!endel-o ou magoa.l-o, raspei· 
tanõo-o, admiràndo-o como um dos mais di
gnos, illustrados e operosos representantes 
desta. Camara. 

V. Ex., Sr. president e, e toda esta. Camara 
sabe perfeita.mente das dífficuldades com que 
lucta. o Estado de Goyaz, da. exiquidu.de de 
su~U~ rendas, colhidas, p6dc-se d izer, exclusi
vamente do imposto cobrado sobre a. expor
tação do gado; por isso, si não viermos em 
seu auxilio, si não ampararmos a slla. in
dustria, fortalecendo-a. e animando os criado· 
res, veremos em breve tempo o Estado em 
sêrios embaraços; com o desiquilibrio tl.nan
ceiro e sem poder mesmo rea.lisa.r os meios 
precisos e inadia. veis serviços e a braços de 
uma crise enorme e duraâoura.. . 

O Sa. HB:a:r.mNEGILDODEMoR ... Es-Apoiado. 
S. Ex. está. descrevendo perfeitamente o Es- · 
tado de Goya.z e sua. si tu~ actual. · 

O Sa. 0VJDIO .ABRAJ\'TES-0 meu distinc~i 
colle,aa, a quem fo~ commettida. missão de r e:; 
la.tar o Orçamento da. Receita, viu na. emen.J:i 
da, ora. em debate, a· manifestação do malj ; 
puro proteccionismo, mas que ~lle era. ina1:. · 
_plicavel era mesmo odioso; tbeoria. ·inoppO(\ 
tuna, quando tra.taSl!e de proteger os iJii 

t · 
3l 
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teresses de um Estado, ma~ que, quando fosse 
applieado, deveria. visar, abranger interess~ 
geraes ou de grande numero de Estado,.q, Sim, 
eSl'a é a theoria do proteccionismo, medida 
radicalmente eoonomica, que deve ser appli
ca.da. nos casos que,como o presente, affec:ta.m 

o os interesses de muitos Estados e da. :propria 
Republica., e por isso me seja licito perguntar 
a S. Ex. onde encontrou esse exclusivismo 
egoístico na. proposta para cobrança de im
posto aduaneiro do gado importado do êS· 
trangeiro 1 

Não sabe S. Ex. que a medid& lembrada 
pelo meu digno col!ega,1representante de Mi· 
nas, e fortemente apoiada. e sinceramente 
sustenta.da. pelas bancadas, mineira. e goyana, 
e por outros Srs. del.luta.dos, visa proteger os 
mais importantes interesses dos Estados de 
Goyaz, Minas. Piauby, Ma.ranbão, Matto 
Grosso, Pa.ra.ná.. Santa. Ca.tharina. e ate o Rio 
Grande do Sul1 

Creio, Sr. pre!idente, que o nobre depu
tado acceita.ndo esta. emenda terá prestado 
grande serviço não so aos Estados que já meo· 
eionei, como terá prestado grande beneficio 
ao 11a.iz e muito especialmente ao Distrícto 
Federal. (.Apa,.tes e apoiados das bancadas mi· 
JJei7"a e goyana,) 

Sinto ser um dos mais incompetentes pa.ra. 
tra.trar do assuropto (ltdt> apoiados gerae$ .. ) 

O SR. RrnEmo Dlil ALMEil>A-V. Ex. está 
discutindo perfeitamente e de modo assàs 
claro; o que muito honra o Estado que teve 
a. felicidade de manda.l·o como seu represen
tante, 

O SR. Ovm1o ABR.AlliTES ••• mas, assim mes· 
mo procurarei desenvolver uma. peqllena. 
série de argumentos que me parecem logicos 
e espero que o meu collega. não renunciar& o 
seu ma.ndato e nem verá. no -pronunciamento 
da Camara., approvando a medida apresen· 
ta.da. pelos distinctos representantes, uma 
manifestação pessoal a. S. Ex. (Apaiados.) 

O imposto de 15$ por cabe()a de rez não é, 
como suppunba. s. ~- e como o disse na 
sessão ll!LSSada, um imposto -probibitivo, es
tancando de todo a. importação dos producros 
platinos. 

Eu creio que nesta :parte, pelos menos 
s. Er. está em erro e que o imposto de 15$ 
sobre o gado pla.tino, par cabeça imporlada, 

· não é prohibitivo e não suspenderá- as suas 
remessas para. os mercados bra.zíleiros. 

.: O gado pla.tino pesa ma.i~ do que o ga.do 
·~yano e mineiro t&lvez um quarto. 
\ 0 SR. RIBEIRO DEAUfEillA-MaiS, 
' 0 SR. J!ERMENEGILDO DE MORAES-O seu 
~so ê ruperior e.o do gado nacional em muito 
i.aís de um quarto. 
' 

O SR. OVIDIO ABRANTEs-0 gado mineiro e 
goyano l)eSit, do mínimo ao ma:ximo, de 12 a. 
16 arrobas ou antes de 180 a 240 k.ilos; o 
gado platino pesa, do minimo ao ma.ximo, de 
240 kilos a. 360 k.ilos • 

0 SR.. RIBEIRO DE ALMEIDA-Trinta e duas 
arrobas no ma.:x:imo. 

O SR. OVIDIO .ABitANTES-0 meu collega. 
temrazâo, mas eu estou, na argumentação, 
fazendo todas as concessões â Commissão de 
Orçamento e assim mesmo, nutro a esperança. 
da provar q_ue a commissão, e com ella seu 
digno relator, não tem razão. 

O ga.do goyano. Sr. presidente, para chegar 
ao mercado desta Capital. gasta na viagem 
mez~ e roezes, sendo alem diaso necessa.rio 
in-vernaJ-o porque vem atravessando pessi
mos pastos. sataros e estragados. atravessando 
caminhos em pessimo estado de c:onservação, 
rios sem pontes, perdendo nesta longa, ca
minàa.da, nessa extensa linha, grande nu
mero de -rezes, morrendo umas nas correntes. 
dos grandes rios, que va.deam, outras que 
ficam estropiadas e innumeras perdidas, ex· 
tra.viadas nas grandes campina.a abertas que 
a.t:ra.vessam. 

Depois ile percorrer tão grande extensão 
em tão longo prazo, o gado chega. em misera.
vel estado de magreza, não podendo ser tra
zido para o mercado, onde seria fatal e justa· 
mente rejeitado pela. inspecção sanita.ria. do 
matadouro. sendo pois necessario conservai-o 
em campos novos e bons, iuvernal-o por mais 
algum tempo, dispensando igualmente grande 
cuidado na sua. salga e no seu tratamento. 

Depois de todos estes -proces~os -penosos e 
lentos e ainda o gado obrigado a tomar nova· 
mente o ca.minho, percorrei-o em gra.nde dis· 
ta.ncia., submetter·se ao transporte da estrada 
de ferro, correndo o proprieta.rio todos os 
riscos pelos incidentes e desastres tão fre
quentes, infelizmente, nas nossas vias ferreas. 
Nesta segunda. viagem o gado, que, na inver
nada., sujeito a. rigoroso tratamento adquiriu 
o seu neCJeSsario peso e gordura, torna a. per
del-o em grande parte, além do grande nu
mero que morre e que nã.o resiste a esta. se
gunda prova, 

O Sa. RmEmo DE ALYEIE .... - v . Ex. não 
será exaggera.do calculando nessas perdas, por 
morte, extravio e desastres, 33 •/ o• 

O Sn.. OVIDro A.BaA:-;TEs-V. Er. tem razão, 
não se deve e nem se póde calcula.r por menos 
a. porcentagem dos pr~uizos que so1l'rero. os 
que se empregam nesta ramificação da. indus
tria. I.l!Lstoril. Não é e:x:agera.da. e nem o 
maximo do calculo, desde que se considere o 
modo pri.nlitivo e l'Ude com que l!ão empre· 
hendida.s e rea.lisa.das essas vio.gEms, ·• 

i 
r 
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Ora, sr. 'Presidente, é natural que em todos 
jltllses movimentos, el)l todos o.s inCiden~s 
destas viagens, transportes, invernadas, salga., 
fre~, se ~ste grande somma de dinneiro, 

·principalmente na. quadra. critica que atra
vessamos, com sa.larios tres vezes mais caros; 
e. tambem nã.o será. hyperbollco affirma.r que 
so nestas despezas ga.stam os roineiru:s e goya· 
nps quantia superior ao custo do gado pla
tmo. fi~ndo ainda contra os nossos patricios 
o custo do boi, que é mais caro rlo que o p!a
~jno QUe cllSta. na. média duas libras. 

O Sa. HER)!ENEGILDo DE MoRAES-Não são 
es;;as as unicas vantagens que gozam os nossos 
C!)nc~rr~nt~;s do Rio da Prata.; elles teem, 
P.o~é!ll de outros, os fa. v ores e protecção de 
S!lJIS respectivos governos, que mais prudente 
dp que o nosso, os favorecem em tudo. 

E' da esperar desse gr11onde Estado eua 
prova de generosa abnegaQã.o já. quo é o in
terposto forçado dos gQya.no.;. 

0 Sn.. ALV.ES DE CASTRo-Não ha duvida., o 
imposto e inconstitucional e deve ser e~pri· 
miúo. 

O :Sa. Ov~oro .ABRA.NTES.,..,.E~ e!J~euÇ.o, Sr, • 
presidente, que GDyaz vendendo ~eus pro
dqctos para o Estado de Mina,s, ~ste .torna-se 
delles proprietario e póde livre!Il~n~ dispor, 
pólle exportai-os como seus e nP.'!tas r.ondiWes 
cobrar o imposto que lhe_parecer, !ll~S ~unca. 
cobrar nas fronteiras de seu Estado, quando os 
productos procuram ne!le penetrar, porque 
es~ é o imposto de impor$8-ção, que p:>r foz·
ça de disposi~o constitucional pertence só e 
el:c~usivamepte á. União, ao goYei1!0 fed!)ral. 

.Assim pois, 1)r.presidente,_.considere y .Ex. 
O Sa. OVlDIO AB"It.'>.NTEs-Aopasso que com a impo~ncia !los impostps qu e pa.ga !}· gado 

<> nosso gado se dã.o tantos contratempos. goya.no, oei:x:J.ndo agora de parte para entrai' 
o gado pllltino é embarcado em Buenos Aires e~ outra. o!:'dem do considol'a.ções as de;>~zas 
o-q Montevidéo, em boas condições, sob as da viagem que já. narrei, e veja, v. Ex:, si 
''Vistas e cuidado3 dos respectivos· encarregl!-- ella não vae pesar sobre um producto na., 
dos, e 4e}lois de t l'es ou quatro dias de via- ciona.l. p EsU!.rlo de Goyaz col)r.a t~m im.lJj)Sto 
gem, em vapores de capacidade e commodos pesado e neJU podia. para. sua exístencia dei.,
suffieientes, expressamente · construidos pua. ~ar çle fa.~l-o. Mi:Qas cobra. relati v:;~.mente 
este fim, chega e desembarca no Rio de Je- um imposto mais mod.ico i mas em todo caso 
~eiro ~ê!-S mesmas condições de emba~ue, p g!LdO pa,ra. chegar nejlte ~a:rcado e SQbre
A;O!lSenraQdo o mesmo pesp e gordul'& com carregado <:Oill estes dous imposto~, com o im· 
íl."!I~ 4~ Já sa.hiu. posto de transporte. com o imposto que paga. 
· .lá.. veero V. Ex . e a Cama r& que, na campa- ao Thesouro Federal, imposto que paga á 
Ta,ção que se fizer entre o transportado gado Municipalidaçle da. capital e etc., eommando 
:platina e o trn.Mporte do gad'l goyano ali mi- tudo em 18$ por cabeça.. Agora. considere 
neiro, elle será sempre favoravel :J.O platl uo e V. Ex. a l;enevolencia. do governo para o 
absolutivamente contrario ao nosso. gado platino, facili tando a sua import:Jçào e 

o SR.. RIBEIRO DE ALMEIDA-EntreUI.nto a introducção nos merc.ados do. Repubfica. sem 
commiSl!âO nos nega um pequ eno imposto 11ne imposto algum, livre ;J.~roluta.meo.te livre 
é insulticiente, a.o menos, pai'Jl. equiparar as de qualquer contribuiç-M>. 
cçmdi~;ões dos productos estrangeiros aos O Sa. THOMAZ DELPIIINO-E a travessia não 
nosso,s. · custa. dinbelro ? E quant~s ca.be~.as de gado 

O sn. QVJDID ABRA~TES.~Eo~r~;t?-nto 0 gado morrem 1 (1'roeam- se apa!'tes entre as llan
pla.tino, go~pqg de todas as vanl.agens, está cadas mineira e da. Capital.) 
~inda. isento, livre ate do irpposto d~ expªdi- O Sn.. RIBEIRo DE AL!t!EIDA-Morrem tam-
~~te ~"ll!: (Q~ d~J)~)lsado aq1.J~, bem os que veem de Goyaz e Minas. Elles 

&u considero esta. medida como injusta.,re- não ~ão immortaes e nem trazem a. vida no 
soluQão impolitica, porquanto todo> sabem seguro. Os platinoa quando confiam suas. 
~llll Goyaz não pó de de modo a.lg1im dispen... mercadorias aos imprevistos da. navegação, 
sar o seu imposto de exportac;-ão, porque f, teem 2empre a cautela de segural·os contra 
e~ a, priD!)ipa~ ~ .qu}çá a sua unij!3. fonte de os ri~cos ma.ritimos ~ 
renda. ·· · · O SR. Ovmro AB~TE:s-Jã. comparei a 
· •M[nà.s, pelo con~rio, rico e populoso, Es- travessia. de tr.es ou quatro dias, que faz o 
tado, dotado de todos os melhoramentos mo- gado platino, com a. viagem que e ob1:-igado a · 
der:nos, exercendo a industria. em seus >nria- fazer o gado de Goyaz, para v Rio de Ja.neiro., 
~eis ramos, deve, por honra. sua., abolir o im- Viagem longa de trP..s a seis mezes, Jlenoso. et 
pasto que cobl'!lo, nas lmhas divh;orias com difficil , deT\lando.nd\) grande~ e"J>.tt'aorriil1aric_;, 
meu Estado. do gado importado de Goya.z. pessoal, porrJue,como ~abam, naquellas -vas,~ 

Ma.gTo subsidio, r;:otta de agua, no oceano ta.s campinao, coropletamtnte abertas, o gadQ. ;~ 
enorme de suas rlq uezas, d~ve ser r_isc~do. de I á. noite, pr('cisa ~e r r od<:ado, como vulgar; 
~u prçamento. porque~ alem. de JUSISillti- 1nenl.e se diz e naturnlnu.-nte o pessoe.l, que 
r::ante, é iUI)911Stitutional. trabalha. dtt dia toe<llldü-O, niiO e O mGB~ 
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que .. o. Vigia durant-e a noute, e por isso é ne
cessario pessoal duplo e extraordidario. 

0 SR. THOMAZ DELFINO.-::"' 0 mesmo acon
tece com o. gado argentino. 

0 SR. ÜVIDIO ABRANTES-Não, senhor, não 
ha ta.l, o nobre deputado est<i. en~anado. O 

" gàdo :1rgentino sahe das Fazendas dos criado
res, emb(lrca p:rómpta.inente e aqui chega 
a~en3.{1 c~m t1'e5 ou quatro dias de viagem, 
nao sl)nd~ portanto necessario o mesmo J;les
soal e nem està tão sujeito a prejuizos. 

Não é necessario vigial-o durante a noute 
e nem precisa empregar pessoal nesse mister, 
porque a propria n:J.tureza do transporte cit·· 
cumscreve. em pequeno espaço, com toda se
gurança. o Jogar onde é acondicionado o gado. 
(Apartes.} 

Estou apenas argumentando, na compara
ção que fiz. coq:~. as condições de t ransporte 
de um e de outro. 

() S:rt- Tuo.mz DELFI!\"0-:-Aperl'eiçoem-se os 
m,eios de tran~porte. · . 

O SR. Ovxo1o ABRANTES- Si V. Ex. tivesse 
a luminosa idéa de suggerir. os me:os praticas 
de aperfeiçoat-os, si tives~e a feliz jnspiração 
de inventar um systema de balão que pudesse 
trazer o boi de Goyaz para aqui, tão prompta 
e commodamente como a de Buenos Aires ou 
Montevidéo, eu nã.o faria questão da emenda 
e estou certo que os meus nobres collegas te· 
riam o mesm~ procedimento e· com a mesma 
promptidão que fosse annunciada a desco
ber.ta, com essa mesm:~. a emenda. seria reti
rada. Tenho portanto provado de modo claro. 
positivo e pratico, estabelecenilo a compara.~ 
ção entre o transporte do gado goyino e mi· 
I}eiro e o transporte de gado pia tino, que este 
e em tudo, no preço, ausencia de impostos, 
na duração da viagem, na commodidade e 
segurança de transporte, muito mais favo
recido do que aquelle. 

Já vo~ demonstrei, Sr. J;lresidente, que o 
peso tambem do gado goyano e mineiro e in· 
feric:~:, ém mais ~é um quarto, ao platino. 

Neste ponto nao posso concordar com a. opi
nião externada pelo meq honrado çollega. Sr. 
Serzedello attribuindo esta. inferioridade á. 
falta. de gordura de que o 00550 gado se re
sente, e á. falta da idade, por não ter ·che
gado ;w termo preciso de completo desenvol· 
vimento. -

·niz S. Ex:. que esta inferioridade não é re· 
' sultante de raça, mas sómerite desses defeitos 
., apqntados, isto é, falta de gordura e idade 
'.completa.. 
·. Completo engano o de S. Ex-., erro mani
festo e que só tenhó visto sustentado por 
·).Ex. 

A raça influe consideravel e poderosa· 
nente para maior desenvolvimento e conse-

• 

guintemente para. maior peso, concorrendo 
simultaneamente, de modo, porém. mais ac
centuado, com as condições climat<Jlogicas do 
logar e, finalmente, com a qualidade da, ali
mentação e do pasto. 

O gado de Goyaz, Minas, Pia.uhy, Matto 
Grosso e Maranhão está. degenerado e hoje é, 
naturalmente, rachitico, pequeno, precisando 
ser melhorado pelo cruzamento com ra~..J.S 
superiores e fortes. 
. Ora, agora que principiamos. arra.stanrlo 

enormes sacrilicios, vencendo toda a sorte de 
obstacutos, a melhorar a raça. pela. introdu
cçã.o de reproductores das mais conhecidas e 
aprec:iadas raç.:t.s, agora que nos esforçamos 
por collocar na. primeira. plana os criado· 
res, f:l que a nobre CommisSão de Orçamento 
recu>a-se a acceicar a emend::J. que represen· 
tamos e que não traduz sinào· a leve anima
ção o.fficial aos nossoo criadores, lesritimo i n· 
centiYo para. que prosigam no compieta tran
sformação de nossa industria. pnstor il. 

Permi.tta-me o nobre relator a liberdade e 
a. ousadia de acompanhai-o em seu discurso e 
criticar as div~rsas proposições que me pare
cem erroneas e insustentaveis. 

O g-ado dos rwssos Estados não satisfaz o 
consumo da Caoital Federal e dos outros cen
tros consumidores, diz s. Ex.; e então, per
gunto ao nobre deput.ldo quando foi que se 
estabeleceu a concurrencia do gado plat ino. 
com o de l\o!inas, Goyaz e outros E~tados. · 

A ntes disso, até então, o nosso gado niio sa
t isfazia.. não suppria. sufficientemente todos 
os mercados consumidores da Repub\ica, por 
preço mais baixo, deixando sempre om depo
sito, nas Praças de consumo, o preciso para 
garantir mais de dez dias de supprimento '? 

Q:mdo houve aqui .falta de c:l.l'ae e já ex
cedeu e lia algum dia. a mais de 1$ o kilo ~ 

Entretanto, me seja. licito perguntar; de 
oode vinha esse gado 1 Nã.o era evidente
t;~ente do estrangeiro, cuja concurrencia. 
ai~da estava embryonaria., era o nosso gado, 
era a prqducção· nacional unica. e exclusiva. 
E' certo, Sr. presidente, que 9 preço de hoje 
não póde ser jgual ao preço pelo qual se ven· 
di~ ha. lO annos, ou mesmo ha cjnco annos 
passado!!, porque t.qdos qs C)bjectos sqbiram 
de valor~ ~ra:zendo como cop,~equencia logica 
a eleva.çao do preço da. carne; porque hoje o 
criador,· o productor tem de pagar·tres vezes 
mais pelos objectos que consume; tem de gas
tar t res vezes mai~ com os diversqs agentes 
productores e auxiliares, e "por isso procura 
eleva~ ~i!-mbem o preço· do seq. pro4ucto afi.m 
de eq~.pl1bra.r SUiiS despezas, afim de eVitar 
que o producto,em vez de deixar lucro, deixe 
prejuizo entre o preço gasto · para sua for
mação e .o preço obtido peJa oiferta. 

Esta. é a razã.o, meu illustr~ collega, pela 
qual a carne valorisou·se, acompanbandl) 
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a. alia que se manifestava, sempre c~es
cente.. nos diversos agentes da produccao e 
em todos os objectos de trabalho e con
sumo. 

Lastimo, Sr. presidente, que o nobre depu
tado, quando com tanto brilho, para seu 
nome, com tanto proveito para a Republica, 
administrou os nogocios publicas do p11.iz se 
visse na. contingencia. de saltar por cima. de 
todas as leis para obter o gado necessario e 
preciso afim de abastecer a Capital Feder~. 

Realmente isto se deu, mas porque motlvo 
se deu. e a quem se deve attribuir a. c-qlpa 1 

Seria porque não havia gado suffimente 
para abastecera Ca.:pita.l? Não, :Porque o nobre 
deputado m~mo confessa. que encontrou esse 
ga.iio e com elle suppriu de modo satis
factorio o merendo e é curio.l que, si elle não 
existisse, todas as tentativas, por ma.i9 vio
lentaB que fossem, seriam baldadas, porque 
ellas não teriam o e:treito miraculoso de fazer 
existir o que não existia e de fazer, no curto 
prazo de dias, nasMr, crescer e desenvolver o 
numero considera.vel que precisava. S. Ex. 
para o consumo publico. _ 

O culpado foi o governo por não ter a es
trada. de ferro ba.stante desenvohida, não ter 
o serviço sufficientemente organisado, para. 
trazer o gado necessario. Culpada foi ta.mbem 
sem duvida a Intendeucia. que, estabeleceu o 
systema odioso e pessimo de privilegio de ma
tanca. crea.ndo e animando o abuso dos atra
vessadOJ'eS, classe sempre fatal para. os pro
ductores e consumidores. 

Houvesse liberdade de matanca em que a 
concurrencia. se estabelecesse naturalmente 
entre os proprios criadores nacionaes, que u 
preço diminuiria e se conservaria relativa.· 
mente barato, porque inquestiona.velmente o 
boi goyano e mineiro é sufficiente para. for
necer á. Capital, podendo sua. carne ser aqui 
vendida 600 réis o kilo. 

O Sa. ALVES DE CAsTRo--Sem duvida. A 
nossa. industria pastoril está _bastante desen
volvida em Goyaz. e si tivermos algum auxi
lio, breve poderemos concorrer com :productos 
os mais perfeitas na especie. A alta. do preço 
da carne é devida só e exclusivamente ao mo
nopolio de atravessadores e commissa.ri.os, 
classe nefasta para os Estados criadores. 

O SR. Ovmro ABIUNTES-Sinto não ter tido 
na. occasião os documentos para apre~enta.l-os 
á digo& commissão, documentos que por si aó 
faziam a det'eza. do projecto e estou certo que 
o nobre relator, depois de lel-os não pol'ia. 
duvida em r eformar ou reconsiderar a sua. 
:resolução a respeito da emenda apresentada.. 

0 Sa. RmllliRO DE ALMEIDA-A apresenta
ção dos documentos é dispensavel, porque 
V. Ex. esta. discutindo de fórma a. nada de
~jar na ma.teria. e si ainda a. commissão per-

sistir no seu :parecer revel4rá a sua iitole
rancia. 

O SR. Ovmro ABRA.NTES-A opinião do no
bre relator, a opinião dos meus. honrados cal
legas q\!~ combateram o imposto consignado 
na emenda que apresentamos a esta. Camara. 
de trazer como consequencia. a fome a ~~ • 
capital, é insubsistente e erronea, e d1re~ 
mais a SS. EEx. que e rejeição da emenda e 
que trará, talvez em prazo não muito longo. 
a fome, ou. quando menos, a. alta do preço 
neste genero. 

0 SR. ALVES DE CASTRO-A emenda. tem por 
:fim norma.lisar o fornecimento, de sorte que 
nunca falte a carne para consumo, o que 
não se dara se for a Capital esperar pelo for
necimento ·estrangeiro, eonservando.se em 
sua dependencia.. 

o SR. ÜVIDIO ABR.ANTEs-Di.z bem e diz com 
ra.~ão o meu companheiro . de bancada. V. 
Ex. e a. Camara sabe, Sr. presidente, .que a 
re,jeição da emenda é o reconhecil!lento ex
presso, real e pratico do ~ono~ho dos for
necedores :pla.tinos, em CUJas maos entr~ga
remos este ramo de negocio substa.nClal e 
elles difficilmente o abandonarão. 

Nestas condições é evidente que os goya.. 
nos e mineiros deixarão de trazer o seu gado 
ao mercado, abandonarão .a explor~çiio de 
uma. industria. que os arruma, _dedi~do a 
sua o.ctivida.de a outra. qualquer mdustrl8 .. 

Senhor unico do mercado, o platina não se 
demorará a fazer-nos sent ir as suas cou~e
quencias perniciosas, e uma dJlla.s sera a 
elevacão do 'Preco da. carne. 

0 SR. THOMA.Z DELFINO- Não deve haver 
monopolio, deve baver livre concurrencia. 

0 SR. OVIDIO .ABR.ANTI!JS- Não estou argu
mentando com o que deve haver, estou argu
mentando com o que póde havei:". 

0 SR. ÁLV.I!S DE CASTRo- Póde, não. E' 
quasi certo o resultado que V . Ex. prediz-

OS&. OVIDroAB~s-Abstrahindo-me 
da idéa do monopolio e de sua eX])loração no 
terreno economico, eu vou invocar um exem
plo que talvez se rea.lise maiS proximamente 
do que se pensa. 

Destrui•l a. a concurrencia. mineira., morta. a. 
sua. industria.. supprimido o fornecimento 
{:oya.no, teremos inevitavelmente a fome, 
desde que ee rea.lise a. crise, que está immi
nente e talvez difficil de conjur ar. 

Sabe·se que as Republica.s do Chile e Argen
tina. despendcm nesto momento grandes 
ca.pitaea na compra de poderosos clemcn~ 
de guerra.; armam-se ambiUI o cert!Lmente não 
o fazem para trocas de o.mo.bllldo.clc! e ne1n 
pa.ra. col'tiezias o.ppara.tosa~. como por 11.bl ao 
nsa. no cba.ma.do direi tD interno.cional. .. 
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Ne_sta.s contingencias, em caso de guerra. 
entre estas duas Republicas, pergunto eu, 
qual e de onde virá o gado para o Rio de Ja
neiro 1 Em caso de uma guerra o governo ar
gentino terá forçosamente de impedir a ex
portação de seu gado, porque precisa delle 
para. alimentar seus exercitos. Quem, pois, 
fornecerá a carne a esta Capital'? 

. 0 SR . .ÀLVES DE CASTRO- Isto não se re· 
sponde. A com.missão é bastante optimista 
para ver tudo côr de rosa e entenrle que os 
argentinos se deixarão morrer á fome pa.ra 
nos ser agrada. veis . 

O SR. Ovmxo .ABR.ANTEs-suponhamos, po
rém, que estas duas Republicas se armam 
simplesmente para manifestações de força ou 
para cumprimentos recíprocos, dando ouvirlo 
ao espírito de humanidade e qu e os confiictos 
ainda embryona.rios nas regiões da diplomacia 
ahi ::nesmo se l iquidem; nem por isso a nossa 
situação é mais segura. ou mais estavel. 
Póde :nanifesta.r-se na Republica Argentina 
qnalquer epidemia contagiosa. ou inficciosa. 
Supponbamos que, na corrente de immi
grantes. ou por qualquer outro caminho 
seja. conduzido o cholera-morbus para. a Repu. 
publica. Argentina e que tenhamos de impe
dir a entrada, fechar nossos portos á.s pro
cedencias da.quelle paiz e, então, qual serã. a 
nossa situação, onde iremos buscar suppri· 
mentos para os nossos mercados1 em Minas 
ou Goyaz 1 Certamente, e por isso é mister 
ter esses centros productores em actividade. 

. O SR.. RIBEIRo DEAtm:rDA.- Nessa occasião 
de ditnculdades, elles não levar-lo em conta 
sua imprudencia, accusarão os mineiros e 
goyanos, não se lembrando que elles foram o~ 
coveiros da nossa. industria. pastoril- A lição 
serã severa, mas siato que seja tardia. 

O Srt. OYIDio .A:BRANTEs- Ao mesmQ tempo 
que a commissão rejeitava. a emenda. apre
sentada. pelo honrado deputado Ribeiro de 
Almeida, acceitava o imposto sobre o sal, es
quecendo-se que é esse genero o substancial , 
imprescindível para a industr ia agrícola e 
·concorre de modo directo, como agente, na 
prod.ucção. 

0 SR.. ALYES DE CASTRO- Pensam que OS 
criadores não fazem dessas despezas e criam 
á lei dJ. natureza, sem trabalho e sem dif
ficuldades. Não sabem que o pasto por- si só 
é insuffieiente par<~. producção e engorda. 

O SR.Ovmxo ABRANTr:s- Creio Sr. presidente, 
• que aillustrada commi.'<Sãojulga ser muito lu· 

cra.ti"va a. indnstria. pastoril no paiz ·e por isso, 
em vez de nos ceder o pequeno imposto que 
pedimos para. as procedencia.s estrangeiras, 
afim de igualar as condições dos productos na 
concurrencia, ainda mais aggra.va. a. nossa. si-

camar~ v. VI 

tuação acceítando o imposto sobre o sal, que, 
podemos considerar, é um novo imposto sobre 
a industria pastoril. 

0 SR.. RmEIR.O DE ALMEIDA- A questão é 
de nome. Imposto sobre o sal; mas nós que 
sabemos quanto este genero nos e preciso, tra
duziremos por-imposto additivo sobre o gado. 

0 SR.. OVIDIO ABR.Ai...-TES- Pela estatística da 
população da Capital e pe!a. do numero de re
zes abatidas aiari?,mente se verifica que nem 
toda a população alimenta-se, ou ao menos, 
come carne diariamente ; logo ella se ali
menta tambem de outra carne mais barata e 
duradoura, isto é, do xarque. Pois bem, ad
miro-me como o relatôr, que em seu parecer 
talou em fome e etc., acceitou e defendeu 
com calor· a emenda·eteva.ndo o imposto sobre 
o xarque platino a 150 réis o kilo. Eu espe
rava e todos nós que S. Ex., depois de esta
belecer as premissas, tirasse a conclusão lo
gica., propondo a suppressão do imposto do 
xarque. · 

0 SR, BELISARIO DE SOUZA - Mais uma 
razão para tornarmos a carne verde mais 
barata para. o proletario poder comel- a. . 

O SR. Ovxmo ABRA..t...,TES - Concordo com 
o illustre deputado na necessidad~ de fazer 
com que a carne verde barateie afim de ser 
comida pelo proletario ; para isSo é preciso 
fazer com que os nossos productores tragam 
grande quantidade de gado ao mercado. 
Para conseguil·mos. porém, esse fim é neces
sario proteger a industria e eu não vejo 
outro meio para. o conse.,"llir ~enão na decre
tação de imposto sobre o mesmo genero que 
é importado. 

Creio ter satisfatoriamente respondido ao 
aparte com que V. Ex. me honrou. 

Havemos de ver. Sr. presidente, os pla.ti
nos privilegiados ; senhores unicos do mer
cado pela retirada das industrias nacionaes 
elevarem progressivamente o preço da carne 
sob pretexto de alta na Republica Argentina, 
imposto de exportação cambio a zero e outros 
muitos pretextos que sabem aua.njar. 

Pr ocuremos pois o meio de nos preiJara.~ 
para a Iuctaindustrial no terreno da concur
rencia sem eliminar ·o elemento estra.ngeiro 
e creio que isso con.se,auiremos com o imposto, 
que. sendo modico, não inutilisa o lucro do 
negociante platino. Senão vejamos: sendo o 
peso médio do boi nacional 210 kilos e do boi 
argentino 340, vendidos a 600 rs. o kilo, 
teremos 126$ para os primeiros e 240$ para 
os se.,aundos. encontrando uma differença a 
favor do gado ;platino de 78$. differença que 
sempre existira, qualquer qu e seja o preço 
da venda da carne. 

O SR. RmEIRO DE Ar.-~!"EIDA - Necessaria
mente, desde que a dürerença está no peso e 

92 " 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 03/03/2015 16:56+ Página 24 de 32 

. no· ANNAES DA CAMARA 

não no preço, e por issso o l~cro será sempre 
certo e a.tgumas vezes fabulosa, 

O SR.. OvrDio .ABR.ANTES - Estes preços e 
a tabella de peso me foram fornecidos pelo 
dig-no director do matadouro e por ella a 
differe11ça. é tão grande que em vez de 15.i 
por caber;a o iiDPo~to devia ser de 25$ ou 30$. 
(Apoiados.) · 

0 SR. RIBEIRO DE ALMEIDA - Era essa a 
minha intenção quando escrevi e apresentei a 
emenda, mas rP.rlm.i por ponderações crite
rio50S de alguns collegas, que viam no ta
manho do imposto um obsta.culo à sua passa
gem nesta Camara. (.4.poiados.) 

O SR.Ovmro ':t'l.BRA.NTEs-Não é curial, como 
aqui se argumentrm, flUe nos intimidemos 
deante de qualquer ameaça de represalias 
feitas pela. Republica. Arg-entina, nos fazendo 
guerra de tarifas. Que nos importa este pro
cedimento irregular si nó:s cumprimos um 
dever protegendo uma industria nacional? 
Não basta. que tenham sido exceptuados do 
imposto do expediente 1 

0 SR. RIBEIRO DE ALMEIDA-.Acto injustifi. 
cavei, altamente oneroso para o Thesouro e 
para os interesses mineiros e goyanos. 

O Sa. Ovmw ABR.\.NTES - Chega de prote
germos os estranhos, é nece.ssario olharmos 
para. as nossas condições e mel4oral-as da 
melllor fórma, ainda não podemos ter mari
nha regular e indispensavel I>ara proteger e 
guarnecer o nosso littoral, as nossas fortale
zas e.;;tã.o desarmadas, os no5sos arm:1mentos 
impt'estavris e deficientes. ao pa$50 que os 
no;;sos visinhos teem marinha. de primeira 
ordem, f•>rtalezas bem armadas, inclusive 
Martin Garcia, a chave de toda a navegação 
de nossos Est::!,dos centraes. 

Vou concluír, Sr. presidente, declarando a 
meu collega que a. emenda. apresentada não 
vem, como pensa S. Ex., :proteger sómeote a 
meia duzia de fazendeiros mineiros, .-em pro
tegsr uma industria que occupa. quasi toda a 
população do Estado rte Goyaz, (especial
mente as zona.9 que comprehendem Jatally, 
Rio Verde e Rio Bonito; quasi todo Sul e 
grande parte do N'orte do Estado) grande 
parte da do Estad!!> de Minus e a totalidade do 
E;;tado do Piauhy. 

l\Jandatario do povo goyano, depositaria de 
sua confiança. hei de corresponder susten
ta.mlo os interesses, e sempre que forem a.tta
cados P.St.!l.rei na primeira linha de seus defen
sores e ahi mantendo.me na CBrteza de que 
cumpro, com dedicação~ o meu de.-er, a mi
nha obrigação. Tenho concluído. 

(Muito bem, muito bem , O or~dor G cumpri
me"!tado e ab1·açarlo.) 

o Sr. Bevil~quã;-,.sr. P.rasi~ente' 
~erei bt'eve. 

Desejo fuzer, Sr. presidente, COIII, alguma. 
extensão, em detalhe, a d,eCesa de urna re.l?a.r, 
tição publica por ve;r,es aggredida llleno~ JUS· 
t.amente, e inrelizmente aggredida. até no ~q 
desta Camara . · 

Ha. vendo, porém, necessidade de encerrar-se 
esta. rliscussão, este motivo faz com que eu 
annüa ao pedido de diversos collegas, aguar~ 
uando-me para fazer este estudo em outra 
oc:easiii.o. Então, Sr. "Presinente, a. Camara 
verá quanto tem sido mal inrormada em rela
ção á Casa da. Moeda do nosso paiz . (Apoia
dos.) 

Esta emenda, conrerindo autorisação para 
cunhagein Jóra do paiz de uma. quantidade 
avultada U!llllDella de nickel, ser ia. um erro, 
e erro muito grave, nns pro:~;imidâdes de 
erimc de les:J. patriotismo (apoiados), si por
•en,tura viesse a ser approvada pela. Ca· 
mara. 

Parece intuitivo, Sr. presidente, salta aos 
olhos que si quantia avulta.dissi1l!a deve 
ser de pro!llpto despend ida eom E;Ste fim, com 
muito mais vantagem para. o Thesouro e para 
o paiz. deve ser applicada de preferencia em 
melhorar as condições desse estabelecimento 
publico, si porventura, para o fim exclusivo 
da cunhagem de mais moedas, clle precisasse 
ainda de melhoramentos. 

V. Ex., Sr. presidente, h a de ver pe~a de
monstração detalhada, que hei de aprese!)tar 
á Carnara, que a Casa do. 'Moeda. está. munida 
de todos os meios para abastecer fartamente 
as necessidades de moedas de t roco. 

Ant1gamente, nos ultimas annos do impa
rio, e mesmo depois do primeiro impulso que 
que este estabeLecimento recebeu do mesmo 
distincto funcciooario que o dirige, a Casa. 
da Moeda não tinha capacidade de cunha
gem para mais de cinco mil moedas diarias ; 
porem hoje, Sr.presidente, e é facil ter a pro
va- a Casa da Moeda nas horas l'egu!amen· 
tares produz 50 mil moedas, e isto, Sr, presi
dente,sem prejudicar o andamento de todos os 
outros serviços. 

Pa.ra. verificar que basta prover dos meios 
necessarios para este largo funcciouameuto, 
basta que se determine a activida.de com que 
elle· deve trabalhar come~.ando pelo forneci
mento indispensa.-el de materias prirnas,parn. 
que em pouco tempo o supprimento de trocos 
em todo o paiz se faça com a desejada regula
ridade. 

Repete-se em todos os tons que as necessi
dades de moeda. de troco cresceram extraor
dinariamente depois da abolição, com o incre
mento da ilnrnigração e expansões da Rep~
blica; allude-se as con.-eniencias ga.Ba.nciosa.s 
da especulação ; tu4o isto . é vel.'ll~e. mas á 
deficiencia. de capacidade e muito menos á. 
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falta ·d~ boa direcção da. Oa.sa da. Moeda se 
deve em justiça attribuir este facto que ta.nto 
prtjuizo tem dado ao paiz e a todos os Esta
dos. e tanto maior quanto mais se afastam 
~ra. a. zona do interior. . 

Sr. presidente. é facil de >erifiear-se nas 
leis annu8$ quão mesquinha. é a dotação da 
verba para acquisiçü.o do- metal necessario á. 
cunhagem de moedas de trocos; são apenas 
20:000$. !!ID moeda papel para a. compra do 
metal que fórma. a liga do nickel, e a. di~tri
buiçã.o das verbas é por vezes feita de ma
neira que no. anno passado só nos ultimes 
dias de dezembro foi que entrou o primeiro 
}<.ilo d(l .J)ickel a\iquirido no estrangeiro por 
ordem tolegrapbica do honrado Ministro da 
fazenQ.a. porque, como todo o mundo sa.be, 
no Brazil por emquanto ainda. não ha. indus
tri~ e~~ractiya de f!ickel,si bem que não seja. 
contestada: a exiótencia. deste . minerio no 
~osso sólo, que contém abundantemepte toda 
!J. ~~rte de miqerios. 

Nessas condições, não obstante possuir 
aqoelle estabelecimento os mecanismos ne· 
cessj.ríoa à cunhagem da. moeda., não obsmnte 
a competencia. do pessoal, que é idoneo p~ra. 
esse serviço, a Casa da M~a não póde f.Jr
neccr a. quantidade de mordas de que é 
capaz por falta da ma teria prima, M•tS então 
era. necessario e;tudar a cansa e tratar de 
sanal-a. e não procurar a.ttiogir,iojustamente, 
acre mente, a. directoria d:1. casa. da. Moeda, ao 
cidadão illustrê (apo:aàos), que merece todas 
as homenagens e todos os respeitos da. Nação, 
porque. Sr. presidente, si elle precisasse 
de e[ogios bastava este: nos tempos que correm. 
pji.o só no nosso paiz,mas em toda parte, é um 
elpgio apresentar um Aristides daquelles, por 
cujas m~os passam qiaria.mente milhares de 
contos de réis, e que, no em~nto, é um dos 
mais bellos eJÇemplos de pobreza este honra-
4o e probo cidadão. 

VOZES- Muito bem. 
O !)a. BEviLAQUA- Mas, as qualidades 

moraes do clistincto Sr. Dr. Ennes de Sou;;a, 
republicano que muita honra. f11z ao nosso 
palz, ueterminara.m de di versos pontos. e por 
motivos que não é meu pi'Oposito analy~ar, a 
guerra. de que infelizmente tem sido victima, 
guerra. que se liga perfeitamente a esse plano 
que hoje está paumte de desmoralisar-se a 
nepublica, especialmente nas suas flnanç.as! 
Foi de:;:es factos especiacs, Sr. presidente, 
que n~cer:un as aggressões de que tem sido 
yic~ma aqu.elle ~tabelecimento. 

Lamento, Sr. presidente, a a.usencia de 
um distincto collega para, com a franqueza 
9.ue me é habitual, dizer aS. Ex. aquilio que 
ja em aparte disse, quanll.o S. Ex. discutia o 
Orçamento de Fa.zen~a, de que fôra relator. 

0.:1 topicos referentes ~ Casa da. Moeda, a 
transcripçã.o no seu trabalho de aggressões 
injustas e descabidas, mereciam uma. resposta 
cabal, que não darei, como desejava, porque 
S. Ex. se acba ausente. 

Mas, hei de em breve demonstrar a que fi
cam reduzidas as accusações fl'ivolas, levia-. 
nas e inCelizmente até perversas ... 

O SR. Jos~ CA.RLOs- Foram feitas aqui na 
Camara.1 · 

O SR. BEVlLAQUA-Foram; V. Ex. leia o 
Orçamento da Fazenda r~latndo pelo illustre 
membro da commissão deste a.nno e ahi 
v. Ex. as encontraró. mais ou menos repro
duzidas. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-FOrmo do di
rector da Casa da Moeda. o melhor conceito. 

O SR. BEvii.AQUA-0 nobrecollega.e amigo, 
que me honra com o seu aparte, não faz mais 
do que justiça. áquelle distincto funccio
nario. 

S. Ex., emiitindo a sua opinião sobre a 
medida rla. cunhagem de 10 mil contos no es
trangeiro, ainda fez justiça. ao fonccionario 
cuja defesa muito me honro de tomar neste 
momento. 

0 S~. JosÉ CARLOS-i\. justiça. é feita. por 
todos nós. 

O S:t. BETrLAQUA - A justiça. é feita 
por todos nós e tenhc visto escripto e repeti
do em :~.partes que a casa da. )[oe•la. custa 
centenas de contos, em prejuízo do Estado. 

No emta.nto nin~uem deu.se ao trabalho de 
confrontar, rle fazer a proportfu> do que gas
tava. a C~a. da :Moeda, ao cambio de ~-l e 2.7, 
com o que gasta. actualmente; de coní'r·onta.r 
emfim e estabclecel' a proporção do que gas· 
tam. do que gastnvam as dem:~.is repartições 
publicas. 

A Casa da }.-!ceda., tem·Se dito levianamen· 
te, não produz, não tem protl~zi~o nada.. 

Ha>eri maior fa.lta de patriOtismo do que 
a..<:Sacar uma accusação destas, tão grave, a 
um estabelecimento do nosso paiz pelo qual 
nós temos o dever de zelar, quando a. verda
de. a. mais simples, ao mais fraco exame, re· 
saltaria 1 1 

No tempo antigo, Sr. presidente, todos os 
sellos e estu.mpilbas. bilhetes postaes, emfim 
todas as fó1·mas de franquias postaes, eram 
mandadas fazer no exterior; actualmente, 
tud() isso é tdto, para satisfazer as necessi
dades no consumo, hoje muito augmentado, 
na Casa da Moeda ! . 

Então. isso não representa eJI'ectivame~te 
urna producção e um•~ producção avulta.d.is-. 
sima'? 

Não é um capital bastante avultado qne 
de~a de ser exportàdo do pa.iz para. pa.p-
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mente ao NetO Y ork Note Ban.k. ou a. outro 
estabelecimentc que recebia. outr'ora essas 
enoommenda.s ~ ! 

Hei de mostrar que é esta. a. verdade, apre
sentando a. estati&tica de cada uma deêsas 
producções, e então ver-se·ha etrectivamente 
que essa. accusação é leviana e im:patriotica . 
(Apoiatks.) 

Era. este, Sr. presidente, o principal motivo 
que me trazia. á. tribuna. e, anezar de ;:~reten
der alongar-me, concordei ·em fazel-o em 
outra opportunidade, mostrando então quaes 
são as medidas de que devemos la.noar mão, 
mesmo quasi sem nenhum dispendio, :pa.ra 
que este estabelecimento possa. prestar todos 
os bons e elevadíssimos serviços que estão ao 
seu alcance, e que certamente não teem pre
oto.do pelo descuido em que tem jazido a Casa 
da. Moeda, muito pouco conhecida justamente 
por aquelles que mais interessados deviam 
mostrar-se em dotal-a. de melhoramentos e 
provei-a., ao menos, quando mais nã.o fos...Oil. 
dessa demonstração de carinho e de justica 
que ta.mbem lhe tem faltado. . 

Tenho concluído. {J{uito bem, muitó bem.) 

OSr. Oupert:ino de Siqueira 
-Sr. presidente,a prestigio de que goza nesta 
Camara. a Commissão de Orçamento, prestigio 
assignalado pelas successivas e innumeras 
victoria.s obtidas, tem trazido á. Camara. a. 
convicção da inutilidade de estudar simulta
neamente com a Commissão os Orçamentos 
da Republica.. 

Esse prestigio vae avolumar-se e crescer em 
relaçilo á. emenda da bancada. mineira., a uni
ca talvez que ha merecido as honras de um 
verdadeiro deba.te parlamentar, contra. a. qua.l 
entendeu a Commissão de Orçamento e espe
cialmente o relator da receita, dever oppor a 
mais energica opposição, a resistencia. a maiS 
.tenaz • 
. No emtanto, Sr. presidente, apresentando a 
emenda em discussão, nós os mineiros não 
vimos solicitar da União nenhum· favor para 

. nosso Estado, :pedimos apenas que seja. dispen-
sado á. industlia. pastoril de nossa. Patria a 
protecção necessaria. justa. e ra.zoavel a que 
ella. tem direito. 

Os orçamentos da Republica hão sido vo
tados nl'sta Camara sem qne nós os represen
tantes de Minas tenhamos solicitado um sô 
favor para. nosso Estado. 

Nós podemos, parodiando a pbrase tão ver
dadeira quão sincera do antigo e illustre p&r
la.mentar Martínho Campos-« Minas é a filha. 
engeitada do imperio ,._repetir: o Estado de 
Minas é o ftlho independente e emancipado da 
União. 

O illustrado relator da. ~eita., represen
tao~ da Capital Federal. ·na. ca.rencia de ar-

gnmentos ].lositivos e convincentes que pu
dessem impressionar a Camara.c\os Srs.Deputa.
dos, atira-se ao snpremo argumento de que a 
passagem do imposto sobre o gado estrangeiro 
tra.ra a fome á popJl].a.çãq da Ca.pita.l Feilera~ e 
termina sua. brilhante oração coma declaraça.o 
precisa e categorica. de que se retir~rá. da. 
Commissão de Orçamento ou mesmo re~ngna.rá 
a. su& cadeira si for victoriosa. a. emenda. da. 
bancada mineira. 

Em tão difficil emergencia., a qual das duas 
partes oontendoras assiste o direito de espe
rar a v:ictoria. ~ · 

O Estado de Minas representa um quinto da. 
população bra.zileira, que consome generos ao 
cambio a. 9, que supporta com paciencia. e ro-. 
signação os erros e os desmandos da União,no 
emta.nto não é elle que tem concorrido 
para. a. carestia dos generos, para a. queda. 
cambio, por essa aftlictiva- situa.ção,.pelo con
trario havemos procurado e nos empenhado 
em melhorar a. situação financeira, polítiCa. e 
eccnonica do nosso :pai.z, dando o eremplo de 
respeito á lei, praticando o systema. republi
cano, desenvolvendo as nossas industrias, e 
oonreguintemente concorrendo para o aceres
cimo da Receita Publiea.. 

No imperio como na Republica, Minas ja
mais foi f& vorecida. pela. União e si é um 
favor feito a. Minas o imposto sobre o gadQ, 
penso que lhe assiste o direito de exigil-o da 
Republica. 

Analysemos. Dos fa.vores q~e a. Uni1W con
cede aos Estados na distribuição de seu enorme 
espolio, qual a quota, a parte que cabe a 
Minas~ 

Durante o imperio a maior parte das ver !laS 
orça.mentarias, sinão todas fora.m destinadas 
pa.n. o Sul, porque, é preciso que se diga. 
nesta. Ca.mara toda verdade e com inteira 
i'ra.nqueza., os ministrofJ ne então não tinham 
o menor escrupulo em favorecer aberta. e ex
cepcionalmente suas respecti~as provinci~; o 
erario publico era. cana.lisa.do para as felizes 
e ditosas provincias cujos filhos se eolloca.
vam na governa.nça do pa.iz, sem qne todavia. 
coubesse a. Minas o quinhão a que tinha di
reito. 

Epocas verdadeiramente gloriosas para. 
nossa vaidade tivemol-a nós. 

A supremacia. na representação, a politiea. 
nae finanças o no. a.lt:~. govornanoa óo paiz, 
não correspondem para• Minas a. uma éra de 
prosperidade nem de favores e a.uxiHos . do 
imperio. 

Minas concorre preponderantemente para. 
a.volnmat' a. receita publica,supporta. paciente 
e resignadamente os erros dos outros Estados 
e ainda. por amor á.s instituições qne soube 
propagar e tem sabido proteger. tem Minas 
apoiado e prestigiado a causa. legal que no 
Sul do pa.iz é eombatida. pelas armas e ma.n-
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tida pela União á. custa de enormes sacrifi
cios, quando egoisti~amente a nós só poderia 
nos interessar a ot•dem e paz por todos os 
meios e por tolios os modos. 

O SR. Ntto PEQANRA.- Mas a paz. por 
qualquer processo 1 

0 Sr.. CUPERTINO DE SIQUEIRA - Sim por 
qualquer processo si tão egoística fosse a 
nossa política, si acima dos interesses da Pa
tria. collocassemos os interesses do nosso Es
tado ... (H a diversos apartes,) 

O Sa. SERzEDELLO CoRBiA. - Precisamos 
encerrar esta discussão. 

0 SR.. CUPERTINO DE SIQUEiltA.-Admiro-me 
de que o nobre relator da receita tenha. 
tanto desejo de ver encerrado este orçamento, 
elle cuja illustra.ção a Camara. inteira. admira, 
elle que tem acompanhado a vida. dos homens 
politicos os mais nota.veis, deve saber que o 
grande Gambetta, quando a França. era 
ameaçada de uma guerra, quando o solo pa
trio estava prestes a ser calcado pelo inimigo, 
no momento ma.is ditHcil da vida da França., 
quando todos os politicos do i.mperio recla
mavam contra. a.discussão e declara:vam que 
o momento era. para revoluções, que era 
preciso obrar, o grande patriota. francez ex
clamava: cdiseutamos, discutamos, é preciso 
discutir a. guerral>.Elle previu que si a guerra 
se discutisse ella não seria feita. 

Não se trata, Sr. presidente, de guerra de 
sangue, mas trata·se de guerra contra uma 
iniustria. de meu Estado, e eu espero que a 
discussão a, evitará.. 

Sr. presidente, em relação a essa industria. 
no Estado de Minas Geraes, o digno relator 
da. receita. fa.llou de ouvir ; receitou por in
formação ; mostrou não conhecer a situação 
da industria. pastoril no meu Estado, des
conhecer por completo a. importancia desta 
industria. 

E o sertanejo mineiro, collocado naquellas 
galerias bavia de rir-se ao ouvir as affi.rma
tivas atiradas a esta Camara pelo nobre re
lator da receita ; o sertanejo seria o maior 
critiéo que poderia tel' o nobre deputado, por
que elle !aliaria com toda a competencia.; 
olle, que cuida, póõe·se dizer, exclusivamente 
desta lndustria., porque no sertão de Minas 
Geraes,na metade do territorio de meu Estado, 

· nã.o ha outra industri:L compens:~.vel a pas
toril. 

Pois bem, para. salvar uma industria que 
occupa. metade do territorio do Estado de 
Minas Geraes, apenas pedimos a creaçã.o de 
um insignificante imposto, que muito pouco 
onerarà. o producto e que.. . ( Cru=a~~~-se di
tlersos apartes. ) 

O imposto, Sr. presidente, que não vem 
recahir sobre classes pobres e que onera.rá em 
quantin muitíssimo insignificante as classes 
abastadas, e que toda via é sufficiente }lara. 
animar a industria nos Estados de Minas 
Geraes, Goya.z e Matto Grosso. 

Y. Ex:. e a Camara., Sr. presidente, com· 
prehenrlem a im}lortancia. e as vantagens que 
resultam :para a industria pastorll do imposto 
de 15$ por cabeça. de gailo, examinando em · 
seus detalhes o commercio de gado, estudando 
o seu mecanismo e observando os seus re
sultados. 

O gado chega ao mercado consumidor, tra
zido pelo boiadeiro, V{)rdadeiJ.•o commercia.nte 
intermediaria entre o mercado de consumo ~ 
o productor, e :para. qttem o lucro liquido de 
10$ por cabeça de gado é considerado como 
sufficientemente remunerador de .seus tra
balhos, de sorte que o insignificante imposto 
de 15$, virá não só animar o commercio de 
gado, como fomentar a prodncção. 

O nobre deputado, deslumbrado com as 
grandes transacções da pasta da fazenda, com 
os grandes lucros do encilhamento ..• 

0 SR. SERZEDELLo CoRREA-V.Ex. ha de 
mo fazer a justiça de acreditar que nunca 
tive lucro. 

0 SI!.. CUPER.TL'IO DE SIQUEIRA - Não digo 
que V. Ex. compartilhasse dos lucros, digo
de observar como se faziam na capital enor
mes fortunas. 

Entendia que em Minas o negociante de 
gado, o intermediaria, tambem fazia fortuna 
de um momento para o outro ; pensava na· 
turalmente que o lucro desse intermediaria 
fosse de 50$ ou 60$ em cada rez, e logo 15$ 
era uma ninharia que em· nada podia. me
lhorar a industria. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobre depu
tado que a hora está. esgotada. 

0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA.-Então peço 
a v. Ex. que mantenha a palavra para 
amanhã. 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex. tem O direito 
de se inscrever segunda. vez sobre a ma teria. 

O SR. ÜUPERTINO DE SlQUEIR..A- Mas a 
praxe tem sido manter-se ao orador a palavra 
para. o dia seguinte (apClr tes, vo;es;- V.Ex. 
continúa com a palat~ra, tem sído a praxe.) 
Mesmo já JlOr duas vezes me hei utilisado 
dessa praxe . 

Em todo caso peço a v. Ex. que me consi-:.. 
dere inscripto para aman11ã continuar as mi
nhas observações.(.il-Iuito ocm; muito bem.) 

Fica. a. discussão adiada pela hora. 
Pa...<:Sa-se á hora destinada ao expedie,pte; 

,. 
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O Sr. 1• secrel;a.rio procede á le-itura do 
:seguinte 

EXPEDIENTE 

todos os dias, e tendo eu interesse no conhe· 
cimento c!as informações, dese-jo saber si in
dependente de decisão da. Camara, V. Ex. 
póde de!erir a pretenção do nobre deputado. 

O Sr. Presidente~A:> informações 
Communieaçã.o do Sr. deputadoFiletoPires, siio '(lUblicar1o.s a requerimento do depu ta.!lo 

communicando que por motivo de mnlestia. que as requisitou ou em virtude da delibe
em pessoa ne su:1 família., dei:t:t de campa- ração da Ca.mara, portantQ, si o autor do re-
recer ás sessões da Camara.- Inteirada. querimento o requerer. a Mesa poderá ma.n• 

Ofilcios: 1 dar publicar, de a.ccôrdo com os :precedentes. 

·no Sr: I• secreta~·io tio_ Senado, u~ hoje, o Sr. Serzedello Correa 
commumca._ndo que fo' env1~d.a ao Pres;d~nto (para uma explic(lça'o)-Preciso dar um11. ex
d2- Repubh~, _pa.ra formalidade da publ1ca- "[llic~ção á ca.mara depois do discurso do no• 
çao, a. propos~:,çao d~sta _Camara;. pro_~ogando bre deputado da bancada mineira, cujo nome 
a actual sessao leg~.slatJva, ate ao. C1la 30 de peço IicenÇ(l. para declinar, o Sr. Cupertino de 
novembro do corrente anno.- Inte1rad<~.. Siqueirc1• 

Do mesmo senhor e de igual data, en- Estou vendo que a palavra. que pronun· 
viando o p;-ojecto do Senado, regulando a. ciei por occasião de defencer as idéas da Com
promação dos juizes do Tribunal Civil e Cri- missão de Orçamento a respeito dei imposto 
minal.-A' Commis~ão de Constituição, Le- do gado, foram interpretadas pela illustrada. 
gislaçã:o e Justiça. bancada mineira. no sent ido de um contlicto 

Do mesmo Senhor e de igun.l data, en- [pessoal entre o relator da rec~ita e essa b.an· 
viando o projecto do Senado, concedendo a cada .. Ded~ro a~. Ex. que nao estava 1St~ 
pensão mensal de 40$ a cada. uma das filhas em mlllba. mte~çao, ~ q.ue .apenas procure1 
do fina(lo Dr. Elyseu de Soum 1\Iartins.-A' avoc.a~ para. ~1m o dlr~tt?_ de m~nter nesta 
Commi~são de Pensões e Contas. C(lm.Ha. as ml~has opm1~os . . 

Do Ministerio r1as Rela.c;õ~s Exteriores, de 
2i de corrente, satisfazendo a requisi~·ão 
desta. camaro., no officio 11. 301, de ~8 deste 
mez, etc.- A quem fez a requisição (o Sr. 
deputado Torquato Moreira). 

Do Ministerio dos Negocias da Guena., de 
29 do corrente, sa.tisfazendo :t requis\ç5.o 
desta Ca.mara, constante o o officio n. 203, 

· de 5 do couen te.- :\' Commi~são do Orça· 
mento. 

O Sr•. Gaspnr Dru:mmond-
0 Sr. secretario acaba de ler as informações 
que o governo feder-al enviou :), Camara 
quaRto ao requerimento relativo á expedição 
a China do Sr _ almirante Costa Azevedo_ 

Requeiro a V. Ex. que mande publicar no 
DiaJ·io Official essas informações, afim de que 
o povo as conheça. 

O Sr. Nilo Peca,nlta (pela OJ·dem) 
-Desejava conhecer à decisão que V. Ex. 
deu ao nobre deputado :por Pernambuco, por 
uma razão muito simples: lembro-me que 
quando vieram as informações do Banco da 
Repnblica do Brazil em face do emprestimo 
d~ bonus, foi preciso uma. votação da Camara 
para que ella.s fossem publicadas. 

Ora, tratando-se de uma questão impor
tante que a.ifecta. a reputação de um homem 
publico que serviu ao velho regimen e que 
actualmente como que apoda. a RepUblica . . 

Nem de leve tlve o mtu tto de contrartar 
ou coUocar em posição embaraçosa uma das 
bancadas mais patrio tas ,mais illustres e que 
pm•tence a um dos Estados maisaltivos e mai~ 
dig-nos deste paiz, Estado cujos intere~ses eu 
zele porque elles são os interesses da. Repu
bliea. (Muito bem.) 

O Sr. Gal'õlpar Drurnmond 
(pclu ordem)-V. Ex. ncaba de deferir o meu 
perl.ido. 

Eu me oonformo com a decisão de V. Ex. 
Entretanto quero tornar saliente o seguinte : 
que as infln'ma.{,ões pedidas ao governo fede 
ral são de todo o ponto favoraveis ao Barão 
de Ladario. 

Acrer1ito, JIOrem. que si .assim não fossem, 
ellas seriam publicadas no Diario O!Jicial de 
amanhã, pois a. ~uJI:reguid !\o da Camara. não 
esperaria por certo. · 

Mas, isto mo tra.nquillisa, isto me satisfaz. 
Por isso me~mo que o meu honrado collega; 
acab:t, em attenção as praxes parlamentares; 
de impugnar o pedido que fiz, eu antecipada· 
mente sinto que as informações do governo, 
em relação ao illustre contr:l.-almirante Barão 
de Lada.rio, são as mais honrosas possi veis . 

0 SR. NILO P EÇANliA.-Peço a palavra. 
O SR. JosÉ CARLos-E nem podia ser de 

outra: maneira_ . 

O Sr. PJ.•eside nte-0 nobre depu
tado por Pernambuco, 'usando da palavra 
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pela ordem, dirigiu á. Mesa da camara a mais 
insolita. aggressão,(Nao apoiados.) 

0 SR. GASPAR DRUMMOND- V. Ex. não en
tendeu o qu·e eu disse. (Apartes-) 

0 SR.. PRESJDENTE-Attenção ! 0 nobre de-

de occupar o cargo de ministro e secretario . 
das relações exteriores. 

Não sabe, portanto, nem póde saber, quanto 
bav.ia S. Ex. recebirlo do Thesouro Nacional, 
como ajuda de custo; mas, está certo, que 
devia. ter recebido aquillo que a lei taxa para. 

pntado disse que, si por ventura as informa- os ca~os a.nalogos. . 
ções enviadas pelo governo fossem contrarias Não podia ainda tomar a defesa do iliustre 
aos creditos do almirante Cost1. Azevedo, Sr. almirante Costa Azevedo, em primeiro 
elJa.s seriam immediatamente publicadas. logar, porque não houve accusa,·ão; em se-

O Sa. GASPAR DRVM~WNo-A sofreguidão 

1 

gundo, ~rque era. a~to n_nterior ~o tempo 
da. Ca.mara. manit'estar-se~hia. neste sentido. que s,er'lilu na adm1D1s~raçao publica., e em 

. . _ terce1ro logar, porque nao sabe em que ore-
0 SR: PRE~IDE!\'TE-Ora, as pubbcaçoes querimento de informações do nosso illustre 

sendo _fe.ttas P,elo modo por que,ba. pouco, me collega, o Sr. Torquato Morelr3., purlesse pre
enunctel, está claro que as pa.~a.vras_do !lobre judicar a pessoa. ou os creditos do Sr. a.lmi
deputado envolvem uma m~muaçao Impe· ra.nte Costa. Azevedo. 
riosa.. • · O orador deseja, que tique con>ignado nos 

O Sn.. ·BELtSARIO DE SouzA - Apoiat.lo. amzaes, Q;te a accusação que S. Ex: lh~ irro-
0 SR.. PRESIDEl\'TE ... que eu deixo ao cri te- gou. de na.o ter com a s~a palavl'3. J~st~~cado 

rio da. camara avalíar. agu11l~ que, pa~ece. nao carece deJustifi~-

O S r . Nilo P e çanba (para uma 
ea:plicaçao pessoal)- Eu não vejo,como V.Eli:., 
nas palavras do nobre deputado, uma otrensa. 
á Mesa da. Camara. (Apoiados.) 

Trata- se apenas de explicações que nós po
demos tl'OC:lr no interesse da Camara., no in
teresse de V. El:. mesmo. 

E :~.proveito a opportunidade para. declarar 
a. V. E%., interpretando os sentimentos do 
nobre deputado pelo E~pirito Santo, que está. 
ausente, que V. Ex. não tem nenhum inter
esse em privar esses documentos da. publici
dade. (Apoiados,) 

0 Stt. MEDEIROS E ALDUQ'OERQUE- E eu 
ouvi rle S. Ex. ()Ue a sua. intPnç-;to, reque
rendo tambem informaccies relativas ao almi
rante Gonçalves, era publicar ambas. 

O S r. Cnsslano do !.'!íasei
m e n t o , jã. que este incidente -voltou a 
preoccu)m.r a attenção da Camara. quer dar 
um:~. ligeira resposta ao Sr. ahnir3.nte Costa 
Azevedo, que, segundo esta. informado. na. 
tribuna do Senado, pleiteando com a sua pa
lavr:~. a causa. relativa ao projecto sobre o 
almir:l.ote Gonçalves, declarou em ret'erencia 
·ao requerimento qu e havia feito o nosso il
lu:rtrarlo amigo representante do Estado do 
Espírito Sn.nto, o Sr. Torquato Moreira, que 
estando o orador com assento na ca.ma.ra dos 
Srs. Deputados, e talvez presente, não havia 
tomad'o a. palavra em defesa de s. Ex. 

Naturalmente, o Sr. alm.irante Costa Aze
Tedo esquece-'Se que, de nenhum modo o 
'Orador contribuio pam sua nomeaç-&o; a. 
nomeação de S. E:t. foi lavrada ·em época 
muito anterior áquella -em que teve a honra 

çao. nao tem razao de ser. E, para. que nao 
corra mundo a accusação de S. 'Ex. sem 
respost:l., foi que abusou da attenção rla ca
m:t.ra p:t.ra. dar esta resposta. (Jifuito bem, 
muilo bem.) 

O S r . Presid ent e - Entra em dis
cussão o requerimento do Sr. Glicerio. 

Tem a. palavr.s o Sr. José Marianno. 

O S r •• J oeé l\lal"iann o-Peço li
cenç.'l. a. V. Ex. para cet.ler a. palavra. ao meu 
ooll<?ga pela Bahia, r~ervando-me para usar 
da palavra. depois, si V. Ex. me permittir. 

Continúa. a discussão do requerimento do 
Sr . Francisco Glicerio. 

O Sr. .A.ug·u sto de F r e itas 
(Es'c discurso deixa de sc1· p11blicado, tendo siclo 
entl·eg~ce em tempo ao oradol' .) 

Vão a. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. í4 A- 1894 

Autorisa o Poder E:~;ccutivo a p1'0I"O!JO.r p01· 
dous anuos o JWa;;o pal'll aJn-esentar.ao do:: 
csittdos · dcfinitiTJo.< da Esll·alkt de Ferro de 
lta1·m·e o. u,·u!Juay 

A Commissão de Orçamento, conformando
se com a. opin.ião contida. na informação do 
Poiler Executivo, que com este parecer se 
publica, propõe que o projecto n.74, de 1894. 
seja substituído pelo seguinte: 

O Congresso N:~.eional decreta: 
Art. Fica o Poder Executivo :~.utoriEado 

a prorogar por dous annos o prazo para :~.pre-
" 
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sentação dos estudos definitivos da Estrada 
de Ferro de Itararé a Urugua.y - revo"ada.s as 
disposições em contrario. ' " 

Sala. das commissões, 30 de outubro de 1895. 
-Joao Lopes, presidente.- Lauro .l!fiiile~·, re· 
lator.-Ser,:;edeUo Cor,·êa.-Bened~cto Leite.
F. 1?. Mayrink.- Augusto Severo.- A ~c indo 
Guanab(;wa. . 

Infurraações a que se refere o parecer supra 

Sr. 1• secretario da Cama.ra dos Srs. Depu· 
ta~o~ - Satisfazendo a requisição da com
IIUssao de orçamento, transmittida a este 
ministerio por meio de vosso officio n. 178, de 
28 de agosto ultimo, relativamente ao projecto 
n. 74, de 1894, que consigna. prorogação, por 
dous· annos, dos :prazos }Iara a execução de 
seus contractos, ás em prezas de linhas ferrea.s 
de Itararé á Cruz Alta e seus ramaes e de 
Taubaté á Ubatnba, tenho a informar, em 
nome do Sr. Presidente da Republica, e para 
scionciD. dll.quella commissão, que o prazo 
para apresentação de estudos da Estrada. de 
Ferro de Itararé a Uruguay ( e não á Cruz 
Alta, visto que o trecho Cruz Alta a Uru<>uay 
foi transferido a Oompagnie des Chemi~s <le 
Fe?· Sud-Ouest Bresiliens ) e seus ramaes ter~ 
minou a 1 de setembro do anno proximo pas. 
sado. 

A l de setembro ultimo extinguiu-se o 
prazo su:pplementar de um anno que o Poder 
Executivo foi a.utorisai!o a conceder, nos 
termos do n. 3 do§ 4° de art. G• da lei do 
orçamento vigente. 
. Qua!lto á J!rorogação qu~ a comiJanhia ces

SlODal'la da _lmba de Ita.rare a Uruguay soli
ci~a agora, Julgo-a. conveniente, 'POis que, a 
nao ser prorogado o prazo incorrera a respe
ctiva concessão em caducidade, medida esta. 
cuja applicação seria singularmente rigorosa. 
na actualidade, qua.ndo a companhia tendo 
levantado no exterior um emprestimo, que 
se acha. depositado na agencia financeira do 
Brazil em Londres, dispõe de recursos para. 
reali~ar uma. obra de incontesta.vel impor
tancla, tanto seb o ponto ele vista econornico 
COD?O sob o estrategico, tendo, além disso 
ma;s de 1.000 lülometros de estudos defi.niti
vos a.pprovados e a. constrncção começada.. 

Acerca da Estrada de Ferro de Taubate a. 
Ubatuba, é-me dado umcamente informar 
que, por decreto n. 1721, de 2 de junho de 
1894, foi a respectiva concessão declarada. 
caduca.. 

aaude e fra.ternida.de.-Anton io Olynlho dos 
SCI'ltos Pi1·es. 

N. 74-1894 

Proroga po1· clow annos os pra.zoc concedidos 
às emprezas de linhas ferreas de Itamre '' 
Cruz Alta e seus ramaes e de Taubatti a. 
Ubawba 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Ficam prorogados por dous annos 

os prazos para apresentação de estudos defi
nitivos, em summa. para a execução de seus 
contractos, ás emprezas de linhas ferreas de 
Itararé â. cruz Alta e seus ramaes, e de Tau
baté a Uba.tuba. 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1894.-
0vidio Abrantes. 

N. 251 - 1895 

Declara que a pensão de 264f; annuaes con
cedida ao coronel Affonso de Albuquerque 
Mello com sobre'!lill~ncia para. sua m ulher, 
deve entender-se que e sem. J?l"ejui::;o do meio 
,çoldo (48$} ~e a esta compete, nos termos 
da legislação 1ligente, de11endo-se-ll~e conti· 
nua1· a abonar apueUa penscío como em ~id~ 
de seu finado marido 

A commissão de fazenda e industria. a. quem 
foi presente o requerimento documentado de 
Maria. Ba.rbara de Albuquerque, viuva do 
coronel AJronso de Albuquerque Mello, em 
que :pede que ~e lhe mande pagar a. pensão 
de 22$ mensaes concedida a seu finado ma· 
rido, por decreto de 20 de junho de 1837; com 
sobre-vi'llencia a st~a mulher ; 

Considerando que a pensão de 264$ annuaes 
concedida em vida ao marido da peticionaria. 
por esse decreto, approvado pela lei n • 34 de 
1838, pelos bons serviços prestados em fa. vor 
da legalidade, quando alferes e por conse
guinte não podia trazer a. clausula. de ser 
sem prejuízo do meio soldo ; 

Considerando ainda que se trata de um 
caso excepcional, que não deve estar sujeito 
ao disposto no art. 4• da lei de 6 de novembro 
de 1~27 (alterada nesta parte pele. lei de 1838) 
por 1sso que aquella. clausulo. acha-se impli
citamente sub-entendida no decreto de con
cessão; 

Considerando mais que, attendendo aos re
lE!va.ntes serviços prestados por aquelle offi.~ 
e1al por espaço de tempo superior a 50 a.nnos, 
tendo pe1'!l.ido um filho na. campanha do Pa
raguay, por ferimentos recebidos em combate 
e que se~4o a. supplicante viuva octagenari~ 
de~ Jni!.Itar que relevantes servÍco~ prestou 
ao palZ, e de parecer a commissão que seja 
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ieCeriua. a. pretenç[o da suppltcante e para 
esse fim apresenta o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. 1.• A pensã.o de 264$ annuaes conce

dida por decreto ele 20 de junho de 1837 e 
, approvada. pela. lei de 2 de setembro de 1838, 

sob o n. 34, ao coronel Affonso <le Albuquer
que Mello, com sobr~vivencia para sua. mu
lher D. Maria Barba1•a de Albuquerque, pelos 
bons serviços prestados, quan<lo alferes, a 
favor da legalidade, na antiga província do 
Pará, onde fol gravemente ferido, deve en· 
tenrler-se que é sem prejuizo do meio soldo 
(48.$000) que lhe compete, nos termos da le· 
gislação vigente, devendo-se-lhe, continuar 
a abonar aquella. pensão como em vida de 
seu finado marido. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Contlnua.cão da 3• discussão do projecto 
n •. 98, de 1895, regulando o estado de sitio ; 

2" discussão do :projecto n. 90, de 1895, 
dividindo o territorio da Republica em oito 
circumscripções, em cada uma das quaes crêa. 
um b3.nco para. auxiliar as industria.s, agri
cola, pastoril e connexa.s,.conformeo regimen 
que adopta. ; 

3• discussão do projecto n. 121 A, de 1893, 
substit11tivo do d~ n. '227, de 1892, que reor
ganisa a corporação dos corretores de fundos 
publicas e providencia sobre as Ollerações dos 
corretores realizadas nas bolsas Ófficia.es ; 

3' discussão do projecto n. 178 l:l, de 1895, 
redacçã.o para. 3> discussão do projecto n, 178, 
do corrente anuo, que fixa. a despeza do Mi· 
nisterio da Iudustria., ViacãoeObras Publicas 
para o exercício de 1896; . 

S. R. Sala das sessões. 29 de outubro de 
1895.-Liltsctê Vasconcellos, presidente.-Au
-reliano Barbosa.-Pilltr> da Fonseca.-.4ní•io 
de Abl'eu, relator. -Sd Peixoto. -llde(onso 
Lima. 

3' discusão do projecto n. 35, de 1895, a.u• 
torisando o ()overno a. rever o regulamento 
programma de estudos do Gymnasio Nacio
nal (redacção para 3a discussã.o do projecto 
n. 205 A, de 1894); 

2• discussão do projecto n. 132, de 1895, 
tornando extensivo ás praças da brigada 
policial da capital Federal e do corpo de 

o 81•. Pl"esidente- Acbnndo·se bombeiros, que se inutilisarem durante o 
adeantada a hora., designo para. amanhã a tempo de praça, o direito, de que gosam as 
seguinte ordem do dia : praçi).S do exercito e armada, de serem re

colhidos ao Asylo dos Invalidas (1• discus-
Votaçio dos seguintes projeetos : são); 
N. 102 B. de 1895, a.utorisando a abertura Discussão unica do projecto n. 233, de 1895, 

do credito supplementar de 104:036$, para autorisando o Poder Executivo a. conceder a. 
occorrer ás despezas com a. policia. do Distri· Joaquim Au~usto Freire, I• escripturario da 
cto Federal, (emenda do Senado; d~cussão Alfandega o.o Rio de Janeiro, um a.nno de 
unica.) ; licença., sem vencimentos, :para tratar de sua 

N. 59 D, de 1894, dando nova organisação saude onde lhe convier ; 
ao Corpo Diplomafáco, (emenda do Senado; Discussão unica do projecto n . 243, de 
discussã.o unica) ; 1895, autorisa.ndo o Poder E:xecutivo a con-

Díscussão unica do parecer n. 149 C, de ceder a Candido Guedes Chagas, conferente 
1895, sobre as emendas o:fferecidas ew 3" dis- da alfandegada. Ba.bia, um anno de licença 
cussão ao orçamento do Interior ; com o respectivo ordenado, para tratar de 

continuação d:1. di scussão unica do parecer sua sa.ude onde lbe convier; 
u. 174 A, de 1895, sobre as emendas offerecl- 1• discusl:lão .do projecto n. 173, de 1895, 
das em 2• discu~sã{) ao orçamento da receita ; considerando empregados publicas os confe-

2" discussão do projecto n. 249, de 1895, rentes das capa.ta.zias das a.Ifandegas da Repu· 
autorisando o governo a abrir ao Ministerio blica ; 
da Guerra. creditas parciaes até á somma. de 1> discussão do projeato n. 156 A, de 1895, 
14.000:000$, sendo l2.847:g22.$500 para. OC· a.utorisa.nndo o Poder Ex.ecutivo a. abrir um 
correr ás uespezas extraordinarias ·já reco- credito de G:333$3iO :para pagamento do pes
nbecidas eom o ~ercito e corpos patrioticos soe.l e expediente da Delegacia de Terras e 
no estado do Rio. Grande do Sul, e o saldo colonisa.ção no estado de Minas Geraes, no 
1.152:077$500 po.ra. liquidação das que forem anno de 1893 ; . 
verificadas até o flm do actua.l exercicio; 1" discussão do projecto n. 215 A, de 1895, 

Continuação da discussão unica do parecer conferindo o direito á aposentadoria. aos fUDc· 
n. 174 A. de 1895, sobre as emendas do or- cionarios da. Inspectoria Geral de Saude dos 
çamento da. receita ; Portos da Co.pital Federal e aos das inspecto· 

Continuação da 3• discussão do projecto rias de saude dos portos dos estados ; 
n. 133 B' , de 1893, com parecer sób n. 133 B' , Discussão unica do parecei' n. 89 A, de 
classificando em Quat ro classes o.s repartições 1895, opinando no sentido de não ser sppro
federa.es e uniformisando os vencimentos dos vado o projecto n. 89, deste . anno, que 
respectivos funccionarios ; , substitue pelo que a. elle acompanha a~· 

Ca111ara v. :tx !JS 
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bella. F aunexa. á Cansoliriaç,ro rlas Leis do.s 
Al(andegas e }tfesa.s de Rendas FIPieraes ; 

1" discussão do projecto n. 199, de 1895, 
a.utorisando o governo a. fazer reverter á. 
activa., mandando addir a. uma das comp,l
nhia.s, como tenente mais moderno, a.té que 
ba,ja. vaga, o tenente reformado do corpo dr: 
bombeiros Jusé Julio, cvm. o voto em sepa
rado e parecer da commi>são de constituição, 
legislação e justiça ; 

Dí~cussão unica. do projecto n. 172, de 
1894, concedenrlo a IJensiio de 100$ mensaes, 
repartidamente, a Ursutina. Candida díl Couto 
e outra, mãi e irmã. do fallecido cirurgião 
na.va.l Dr. Joã.o Pinto do Couto ; 

Discussão unica. do projecto n. 279, de 1893, 
mandando qml cQntinuem a ser· pa..~og a D. 
Mathilde 1!e A.ccioli Lins, desde 1 rle julho ne 
1892,0 montepio e meio soldo de seu fallecido 
filho o alferes Sebastião Carlos ele Accyoly 
Lins; 

Discussão unica. do proiecto n. 191, de 1895, 
concedendo a D. Maria. Amalia. de Castro 
Ferreira, -vi uva do coronel Joaquim Mauricio 
Ferreira, pensão de 200$ mensa.es; 

Discussão unica. do pt"ojecton. 107,dc 18tH, 
!'elevando a presci'ipç5.o em que incorreu 
D. Maria Josephina. Feita! Lima. para per
ceber o meio-soldo a. que tem direito; 

Discussão unica. do projecto n. 122, de 1893, 
concedendo a D. Olympia Carolina rla Silva 
Barita, viuva do deseml>argador Joaquim 
Antonio da. Silva Barata, uma pensão mensal 
de 100$000; 

Di~cussão unica (lo :p:~.recer n. 85 A, de 
1895, a.utorisa.ndo o governo a permittir á. 
comp:mhia Great Sotlthem a construccão de 
uma. ponte sobre o rio Quarahim,no estado do 
Rio Grande do Sul, a qual foi approvada pelo 
Senado por dous terços de votos, na fórma.do 
art. 39 da. Con:>tituição; 

2 .. diseussão do projecto n. 202, de 1894, 
determinando que os officia.es do exercito re
formados oú que se reforma.~em de accordo 
com a.s disposições do decreto n. 193 A, de 30 
de janeiro de · IS90, si ~tiverem gl·adua.dos 
no posto immediato, sejam considerados, para 
todos os effeitos, como si estivessem effecti
va.mente proVidos na ela~ de que tiverem a 
graduaç:W; 

Discussão uuíca do projecto n. 169, de 
1895, coneed.endo a. D. Luiza. Etcb.ebarue, 
viuva do capitão de fragata Fernando Etche
b!lme, a pensão annual de l :200$000; 

Discussão nnica do projecto n. 283,de 1893, 
concedendo a. D. Juliana Morel Ga.rcez Palha., 
viuva. do tenente do exercito Dioga Gai'c~z 
Palha, a pensão annual de 950$000; 

Diséussso unica. do projecto n. 11 O A, de 
1894. elevando de 60$ a 100$ m.ensaes a pen· 
siio do al.fures honora.rio do exercito Antonio 
}1aes deSà .Barreto; . 

1" discussão do projecto. n. 117, de 1895. 
mandando collocar o l• tenenttl de artilharia 
Jo>e da Veiga. Cabral e outros nos lagares que , 
ltles competirem na. escala de promoções, 
rcp::.rando·se, assim os prejuízos que sor
freram n'l promoção de 17 de março de 1890; 

l" discussií.o do projccto n. 166 A,de 1895, ~ 
permittindo aos medicos e pbarmaceuticos 
adjunto.> do serviç.o snnitario do exercito a. 
contribuil' pwa o monte-pio de que tr;~ ta o 
deo ~·eto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890 ; 

1" dlscussão do projecto n. 202, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a conceder 
nas condições que indica. a André Gaudieley, 
ou a quem mais vantagensofferecer. privile
gio por 60 a.nnos. parti. construcção, uso e 
goso de uma estr,ldn, de fer ro de bltola de 1 
metro ent!'e a capita.l do Ma.tto Grosso e o 
po~to deAveiro, ou outro ponto que melhor 
os estados-determinarem, na margem do rio 
Tapajoz no Pará; 

2" díscução do projecto n. 139, de 1S95, 
transferindo a.o domínio do estado do .Ama
zona.s, n:J.S condições que estabelece, as fa-
7.e;das nacion tes denominadas do R!o Branco 
situadas nos campos desta nome naquelle es
ta~o; 

Discussão un\ca. do IH'o.iecto n. 224, de 
!895, concedendo ao soldado reformado do 
exercito b'ranklim Ferreira de Moura. um3. 
pensão rle :m$ mensaes; 

2" discus>'â.o rlo projeeto n. 222, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abrir um 
credito até 1.200:0C)O$, supp\ementar á. ru
bdc • - Exerci cios findos - para. pagamento 
da quantia que for devido ti. Companllia União 
Sot'oca.bana e Ituana~ 

3• discussão !lo projecto n. 193, de 1893, 
autorisa.ndo o Poder Executivo a reformar os 
esta.tutos diL Escola Polytechnica. do Rio de 
Janeiro. de accordo com o projecto formulado 
pela respectiva congregação em H de maio 
deste anno, com as restricções que indica ; 
e a nomear e1recti-vos, índe_penrlente de con
curso, nos termos do art. 318 do decreto 
n . 1.159, de 3 de de.:embro de 1892, os lentes 
eubst.itutcs que na referida escola e:xercem 
interinamente o magister io a mais de !O 
annos, sem interrupção alguma. ~ 

la discussão do projecto n. 225, de 1895, 
dando nova organisação a guarda. nacionaL ; 

Discussão tinica do pfojecto n . 190.lle 1895, 
concedendo a pensão a.nnua.l de 1:200$ a. D. 
Manoela Allce Nuuesdos Santos, viu va du lo 
tenente de a.rtilha.ri í\ Joaquim Severo dos 
Santos; 

Discussão unica do projecto n. l92,de IS9j, 
concedendo a D. J oaquina. Angelica Bragança 
Dias dos Sa.ntos, -viu va. do major Francisco 
Antonio dos Santos, a pen!j(io mensa~ de 
100$000; 
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Discussão unica do projecto n. 196,de 1895, 
.mtorisando o Governo a. conceder a DD. Hor
tencia Adelaide Guillobe1 e Josephina. Con
sta.nça. Guillobel, filhas do 1i•liecldo coronel 
reformado do corpo rle engenheiros Joaquim 
ca.ndido Guíllobt:l, a. pensão de I :200$ an

,nuaes, l'epartidamente; 
2• discussão rlo projecto n. 219 A, de 1894, 

concedendo ao engenheiro Julião rle Oliveira. 
La.caille priailegio por 60 anuos, para a cen
strucção, uso e goso de uma estrada de ferro, 
que partindo da. cidade de Catalão e passando 
pelas de Goyaz, Cuyabü., Poconé, S. Luiz de 
Ca.eeres e Jogar navejla.vel do rio Guaporé, ter
mine no estado de Ma.tto Grosso, em ponto 
Jimitrophe com a Republica da. Bolivia., e 
outros fa.vores relativos a essa concessão; com 
parecer da commissão especial de via.ção geral 
da Republica ; 

1" discussão do projecto n. 94 A, de 1895, 
autorisando o governo a mandar construir 
sobre o rio S. Franc1sco uma ponte ligando 
Joa.zeiro, na Bahia, a Petronilla, em Pernam
buco; 

1• dicussão do projecto n. 229, de 1895, 
autorisanrlo o Pvder Executi\'O a concerler a 
José Domingues Mendes ou a quem melhores 
v:mta.~ens offerecer, permissão para estabe
lecer uma linha. de navegação entre os rios 
Pardo e Jequitinhonha, no estado do Bahia, 
construir um cã.es na dua:le de Cannavieír as 
e um canal ou uma. p~quena fel'\'o-via. li
gando ns dous referidos rios, seguindo as con
dições que estabelece ; 

1• discmsã.o do proje~to n. 17 A, de 1805, 
propondo varias modificações no proje~ to 
n. 17, deste anuo, que Ol'ganisa a. !urça. a.r
ma.d~ do Bt~•<til ; 

I• discussão do proj~cto n. 227, de 1895, 
autori:>a.ndo o PoJer Executivo a abrir um 
credito de 21 :840$-'366 ~uppletUP.ntar ã. verba 
-Exercícios findos-pa.rn. occorrer ás despe
zas que foram liquidadas com o serviço qua
rentenario de Santa. Ga.tharina. durante o 
aono de 1893. 

Levanta-se a sess~ ti.s 5 hora.s !'! 30 mi
nutos da ta.rde. 

133' SESSÃO 1':)1 31 DE OUTUDRO DE 1895 

Presidencia dos s,·s. Artltur Rios (f• 1>iccprc
sidentc), Rosa e Sil-ua (p1·csidente), "Thoma:: 
DeLfino (1• secrefario) e Arlhur .Rios (1• 'tliCC• 
presidente). 

Guimarães, Sa Peixoto, Gabriel Salj<ado, 
Matta Bacellar, Hollanda de lima., Vivei
ros, Gustavo Ver:is, Eduardo de Berredo, 
Cbristino Cruz, Arthur de Vasconcellos, Fre
rler ico Borges. Gonçalo de Lagos, João Lopes, 
Francisco Benevolo, José l:levilaqua, Trin
dade, Tolentino rle Carvalho, Luiz de Andra
de, Co1•oelio da. Fonseca, Lourenço de Sá, Ro· 
ch:J. cava.lcaoti, Gouveia Lima, Zama, Santos 
Pereira, Milton, Franci5co Sodré, Manoel 
Cnetano, Flavio de Araujo, Rodrigues Lima, 
Torqn:lto Moreira, Galdioo Loreto, José ca.r
los, Alcindo Guaon.b::tra, Americo de Mattos, 
Lios de Vru:concellos, Mayrink, Almeida. Go
mes, Lnndulpho de Magalhães, Campolina, 
Lima Duarte, João Luiz, Carvalho Mourão, 
Chagas l,obato, Ferrn.z Junior, Leonel Filho, 
Octaviano de Brito, Cupertino ue Siqueira., 
Rod•·lpbo Abren, Pinto da Fonseca, Para.izo 
r:a.vn.lcao~i, O.trlos das Chagas, Cn~emiro da 
Rocha, DIDo Bueno, Adolpho Gordo, PtLdua. 
Salles, Vieira de i\loraes, Fr;mrlsco Gliccrio, 
Hermenegildo da Moraes, Al\'es de Castro, 
O;;idio Abrnntes. Urbano rlc Gonveia, Xtwiet• 
do Valle, Mal'iano Ramos, Almeida Torres, 
Brazilio da Luz, Paula Ramos, Francisco To· 
lentino, Emilio Blum, Fonseca Guimarães, 
PareiM dn. Costa, AJiparicio Maricnse, Auro
liano B.wbosa, Pinto cl;~ !tocha, Vespnsin.no 
de Alhuquerr]lte, Ft·nncisco Aleucastt·o a \;us
siano 110 N<tscimento. 

A br.:>·sa a ses:;ão. 
E' lida e posta om discu~iio :l. acttL. 

O Sr. Sú. P eixoto (sobre a acta)
Sr . prcsidc:nte, estivo p1·esente .:~ sess;io do 
hont•!m, J>OI' signal •1no occnpei o lo:;-.tr do 2" 
s~crotario, em cuj<\ q ua.lid:1ue su!JsC!'OVi a. 
a.ct..'\ d1\ sessão de :mte-hontcm. 

No cmtanto, no Diario elo Cong1·esso de 
hoje sou coosider;~do como n.usente ; e por 
isso peço a. V. Ex. , Sr presidente, que se 
digne mandar fazer a devida rect ificação. 

O S1·. Presidente-A omissão só 
se deu na impressão do Diario do C-ongresso, 
PONUe do original da acta consta o nome de 
V. Ex .. 

O Sr. Ovi<lio Abra.n"tes (sobre a 
act«) - S1'. presidente, qutmdo hontem fal· 
la v:~. o Sr. deput.'\do Serzedcllo Corrêa, tive 
occasião de dar a. S. Ex. um aparte (no mo
mento em que S. Ex. se referia ao facto de 
ter tido necessidade, quando ministro, de 
manda\' arrebanhar gado para abastecer a 
Capit.'\1) dizendo :-<semelbante a Gumer
cindo.:. 

·Ao meio-dia procede-se ã. chamadn, á. q_nal Repl~cando S. Ex. a esse ap~rte r~pondi : 
respondem· os Srs. Rosa e SilV;\, AL·thur Rtos, I ,(-Nuo posso accusal-o por 1sso, VIstocomo, 
Thomaz Del fino, TM·a.res de Lyra, Alencar sempre fui partitlario do governo passado e 

) 
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hei de defendei-o emqnanto tiver sangue Cidade apresentaram emenda propondo 9ue 
nas vei:>-.» não se mantivesse a suppressão desses 32 ms-

Eoll'elanlo o Diw·io do ro,•cJl't:~<so attril.ne- pectorPs suburbanos. 
me hoje es,e a pa,1·to da seg-tiínte fórma :- Comprehende-se quanto era fundado este 
«Sem1>t'e fui cootr;~ Gnme1·cicH.lo S:ll'aiva. e p<!dido si attende-se â dift'ereoça. existente 
ht>i ue accusal-o emquanto tivet• sangue nas entre a situa~ão das freguezias urbanas e 
vehs.~ suburbanas. 

Pot"tanto, -peço a v. Ex., Sr presidente, As primeiras são policiadas e inspeccio-
manue fazer a devida rectifica\'iiO . nadas por todo o corpo de policia existente 

aqui no centro, delegados, inspectores, agen-
0 Sr. Presidente V. Ex . man- tes secretos, etc; o que não impede que quei-

dará a sua .l'ectificnc:ão pN' escripto . _ xas existam contra o se1•viço; mas os factos 
Em seguida é approvada a acta da sessao , deve-se attribuir a defeito de organisação e 

antecedente. não á fa lta de pesson.I ; ao passo que nas sub

ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para se votar as ma
t er ias indicadas na or·dem do dia, passa-se a 
á m ~teria em discussão. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 149 C, de 1895, sobre as emendas offere
ciúas em 3" discussão ao Orçamento do In· 
terior. 

O Sr. Alcindo G unuabara.
Memhro da Commissão ele Orçamento nãú 
teul1o a inl•!ll<;1'ío do concorr et• para a úemora 
da pa~n7em deste Orçamento na Camara, 
tanto mais que o ~coado t•eclama energicn.
mento quanto ao tem [>O que a Camara gasta 
a. dbculir estes assumptos, alias de maior re
levancin. e C)ue ron:;tituem o objecto princi
pal de sua missão. 

Daúos os melindres que o Senado tem ulti
mamente mostc·ado nas suas relações com 
e!:>ta Camal'<l, não n:e resta s ioão acatara exi
~encit~ de urm~ cot•poração de tão alta gerar
chia, e limitt\r- lhe às poucas palavras que 
devo á Cama1 a ptwa justificar as restricções 
com que IIS• ignei o pt~recct• ora em debate. 

Tmla-se de uma questão ele interesse pu
rameo to local ; tratu-se tia conveniencia. do 
Distl'icto Federal. 

Em otltl'a qualquer circumstancia, si se 
·t1·atasse do outro qualquet• Orçamento, si por· 
ventur·a o Districlo Federal viesse com esta 
emenda soliciltl.l' nm favor, ainda que justo 
da União, ou teria t rtlvez hesitado em a.ssigoar 
com rest•·icç!les o parece•·, porque , tendo 
semr>re reparado t;luto quo os Estados pro
curem eternamente th·ar da União tudo 
quanto podem, não vit·ia taml!em concorrer 
par•a tirar um bOC'.l'ldo para o Districto que 
tenho a. lwnra de •·epreseolar. 

O caso, poróm. não é esle. . 
Trata-:>e rio seguinte ; a Commissão de Or

çamel1to •·eduziu o numer·o dos iuspectores 
seccionacs, o d11s J"reguezia.s urbams de 100 a 
50 e o das fl'eguezias subu:·banns de 64 a 32. 

Os representantes do 3• districto desta 

urbanas, que são extensíssimas a policia é 
escassa e fica reduzida a um numero abso
lutamente ridículo. 

Si não passar a emenda da deputação deste. 
distt·icto, teremos 32 iospectorcs para iuspec
cionar 4 freguezias, isto e, 8 inspectores para 
cada uma, algumas das quàes teem 8 
leguas . . . 

o SR. AMEtuco nE MATTos- A de Guara
tiba tem quasi 7. 

0 SR. ALClNDO GUANABARA - e Outras 
como a de Guaratiba, teem 7 leguas e não 
podem. portanto, ser efficazmente policiadas 
por 8 inspectores apenas , 

Mas ha. ainda outro motivo, nãs menos po
det·oso, que me leva a derender esta emenda. 

E' preciso considerar ainda que a despeza 
da policia desta Cidade é paga, pela metade, 
pela Municipalidade ; cooseguintemente, si 
metade dessa despez.1. é paga pela Munici
palidade, justo é que seja attendidã. a recla
mação que é reita pela representação do Dis
tricto Federal, pois, a emenda à a.ssignada 
justamente pelos representantes dessas fre
guezias suburbanas. 

Acct·esce aindt~ que ao passo que, indepen
dente de consulta á admiuistracção do Dis
tricto Fedeml, que paga a metade das despe
zas feitas com a policm, se reduz o numero 
de inspectot•es seccionaes a 32, cada um dos 
quaes ganha nm conto de l'éis 11\zendo-se com 
isso uma economia de 32 contos apenas, au 
gmeuta-se a verba da policia secreta de 50 a 
120 contos. 

E desde que o Districto Federal não tem 
outro remedio sinão pagar essas despezas, 
porque não tem nenhum meio de protestar, 
justo e que seja attendido o pedido dos re
presentantes das freguezias suburbanas. 

Membro da C01nmis...<:ão de Orçamento e re
pr·esentanto neste districto, defendi a emenda 
no seio da Commiss<'io e cumpro o meu dever 
deFendenclo-n. perante a Camara . 

Ella é tão justa que acl'edi to não careço de 
insist ir em sua def~sa, tão intuitivos são os 
motivos de ordem r-ublica que a explicam e 
justificam. (Mitito bem, muito bem ,) 
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'0 Sr. Hollanda. Lima sem ter 
honra. de fazer- parte da. Commissã~ de Or

çamento vem, entretanto, auxiliai-a no de
sideratum de conseguir um orçamento equi
librado e de oppor um dique a essa. devasta.
~ que procuram fazer os Estados nos cofres 
da União. Na segunda discussão do Orça
~ento do Interior fez-se uma. colligação con
tra a Commissão de Orçamento :\firo de vo· 
ta.r-se verbl>..s para. o ensino secunrlario nos 
diversos Estados e até para Assocí1\Çõeade be
neticencia e caridade - as qu(les nem mesmo 
pelos Estados deviam ser mantidas, ma;; sim 
pela iniciativa. particular. 

Ha bem pouco tempo, ao começarem os tra
balhes desta. sessão, a imprensa desta Capital 
noticiou que a bancada. mineira. havia se re
unido e que patrioticamente resolvera. oppor·se 
a todas as emendas que consign~\SSem au
gmento de despeza. O que é cet·to, porém, 
é que a bancada mineira, talvez levada por 
outros não menos parti cu lares iutui tos, de· 
sertou completamente desse seu prog-ramma. 

O qua é certo é ·que parece que niodn. de
pois de cinco annos de Repu\Jiica estamos 
com a mesma orientação de relleraçio que ti
nhamos logo no iniciar-se o novo regimeo, 
quando um Estado do Norte telegraphava 
dizendo c que o Estado autonomo o indepen
dente havia ndherldo ú. Republica, nomaau•IO 
ministros (ulano e sicrano . .. O telegramma 
acabava assim: c Mande mil contos.-. Esta 
é a eomprebeosão que hqja temos ainda llo 
r agimeo federativo : os Estados pedem di
nheiro a União até para. set•viços municipaas, 
nito sendo para extranhar ()Ue no anno pro
ximo futuro se o.presen te umo. emenda., man
dando pagar o ordenado do governodor ele 
Goyaz - Estallo autonomo e independente. 
Esse Estado consegue fa1.er passar todas as 
emendas que apresenta, talvez pelas sympa
thias que merecem os seus representantes. 

O Sr. M a riano RaDJ.os- Sr. pre- · 
sidente, por certo não viria á tribuna. neste 
momento. si não fosse a isso provocado por 
um aparte que ouvi do honrado represen
tante do Districto Federal, o Sr. José Carlos. 
quando fa.llavl\ o digno orador que me pre
cedeu. 

Disse S. Ex. que não menos feliz era. o Es
tado de Matto·Grosso, qu'3 muitas emendas 
tinha conseguido nos diver;;os orçamento~ 
desta Camara.. 

E' exacta.mente esta afilrmação de S. Ex, 
que venho contestar; quero mostrar ao no
bre deputado o muito que S. Ex. merece-me, 
respoodeorlo·lhe e provando que não é exacta 
a affirmação que S. Ex. acaba de fazer. 

O Sa. Josf: CARLos- Regulo- me pelas vezes 
que tenho votado com v. Ex. em favor de 
Matto-Grosso. V. Ex. ó quem manda o meu 
voto em relação a esse Estado. 

O SR. MARIANo RA.MOS-Agradeço · muito 
ao nobre deputado; quero mostrar que S. E:t. 
não tem razão n o seu aparte. . 

Ta.!VtlZ levada por esse intuito é que a 
Commissão de Orçamento commetteu um 
equivoco, que não posso deixar passardes
percebido. 

Tratando dn emenda à rubrica n. 36, con
clue o parecer da commissão com estas pa
lavras (lê) : 

«Foi neste pensamento de economia e de
terminada por motivos aioda mais imperiosos 
que a commissão propoz a supressão do nvul
t~•do subsidio que em 2• discussão a Camara 
votou para os lycêos do Mnraohão, Phluby, 
Rio G1~.1nde do Norte, Pnrabyba, Bahia, Cuy
abâ e Goyaz.:. 

Notei no Diario do 0Jn!Jl'tsso este equivoco, 
e como elle está reproduzido no parecer da 
commissão, venho declarar á commissao qne 
o Lycêo de Cuyabã., em Matto Grosso, não 
pediu nem nunca obteve sob;;idio de especie 
alguma para manter suosaulas. 

E' esta simplesmente a resposta que tenho 
a dar ao aparte do !!obre deputado pelo Dis
tricto Federal, para o que pedi a palavl'a.. 

Peosa. o orador que essas emendas consi
<>nando despezas com subvencão a lyceos e a 
fnstituições que só devem ser mantidas pelos 
Estados, deviam constituir projecto em sepa
rado, por nã.o terem cabimento no orçamen
to, so1rrendo assim uma nova discussão. E' O Sr. Paulino d e Souza Ju
-verdade que a commissão propõe a suppres- nior-Unicamente uma palavra, Sr. pr&
são dessas emendas. mas não é menos certo sidente, respondendo ao nobre deputado ·que 
que a« confederação das emendas ~ é ba.s- acaba de sentar-se. 
ta.nte poderosa o terá mais força que a com- Rea~m_!nte ba. um eng:t~o no parecer da 
mlssito. Assim pede ao Sr. presidente que co!Dmtssao; eu. oito !!SCr~VI. Cuyabá, porq~e 
acceite a sua idéa. · set que em 2" dt~ussao n~o pnssou.~ubven~ 

O S P O b d tad 
ao Lycéo dessa Cidade. E Caeté e nao Cuya.ba 

a. R.ESIDENTE..- no re epu o po- (Risadas.) 
derá. requerer a. separação na occasião da vo- Si v. Ex. consultar o autographo, que 
ta.çlo. deve esta.r sobre a Mesa, verificara que, em 

o sa·. HoLLA.NDA. LIMA. reserva-se para vez de Cuyabà, esta escl'ipto Caeté. 
nessa occasião fazer o pedido, caso as emen· Portanto, o nobre deputado tem toda. a 
daS sejam mantidas.- ráZão; houve rei.lm~nie este engano. 
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Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão c adiada a. vota.çiio. 

E· annuncinda a continuação da discussão 
unica do pnrecer n. 174 A. de 1895, sobre as 
emendas o1ferecidas em 2• discussão ao Or
ç..'\meuto da Receita. 

vezes a receita da União, essa industria, Sr. 
presidente, merece bem a attenç.ã.o dos Pode
res Publicos do meu paiz. 

O SR. SERZEDELU> CoRR~A. - O Estado de 
Minas é muito rico. (Ct·u;-am-se diversos 
a1Xl'·tcs.) 

o SR. CuPERTINo DE SIQUEIRA - Sr. presi-
0 S r . C upertino d e S iquei ra. dente o Estado de Minas tem na. verdade uma 

- Sr. presidente. a declaração hontem feita. grande exportação; e prova·?· Sr. presideo~. 
nesta Camara pelo illustrado relator do Orça- 0 movimento 1\e mercadorJas na nossa pn
mento da Receita, ha. dado á minha argumen- me ira via ferrea. 
tação u ma nov(t direcção, lla deslocado o eixo E' facto unico no paiz I]Ue a Estrada. de 
em torno do qual eu discutia. a. questão, para Ferro central exporta maior numero de mer· 
collocal·a no seu verdadeiro térreno, obi'Í· cadorias do quo importa ; o movim~nto de 
gando-me assim a estudal-a e.m Eeus diversos mercadorias do interior para a Capital Fe.
aspectos, enca.ral-a ~m suas chversas f<tces. deral é superior ao movimento de mercado'-
- Collocada, como tmha s1do hontem (t ques- .rias que na da Capital Federal para o in

tao, no torreuo d~ preferenc•.a da escolha , terior . 
entre o Est!td? ci~ ~mas e a Capttal Federal, A exportação de Minas, Sr. presidente, 
pou~o a.prove1tar1a ,~ emenda qualquer alie- póde-se dizer que se reduz a duas importan
gaçao, qualq~er no~o argum_ent~. que p~- tes industrias, a indnstria do café, occupan
dcssemos aq u! add t1z1r; e en tao ~ao cab~r1a do 0 terço do seu ter ri torio, na parte Sul e 
a?s_ seus delensorcs, aos seus stgnatar10s, na matta, e a industria pastoril, occupando 
s~nao expor á Cama~a que, collo~1.da ne~e dous terços e localisada em todo o Norte de 
dllemma, a prefere~c1a. sem duv1da devJa Minas. . 
caber ao Esta_do de Mmas. . Anniquilada a industria pastoril, Sr. presi-

Porém, rettr:tda for.ma_Jmente pelo illustre dente, Minas terá. de ver-se reduzida unk'a· 
re.la~r ~a ~e~e1t~, o mctdente desapparece e \ mente á indusb·ia. do café, porque as outras 
eu nu? ms•stu·e1 sol~re elle. . industrias ali existentes não concorrem para 
. Ass1m, Sr. preSidente, procurarei provar sua exportação. 
;~ Camara. 9u~ a emenda. apresentada pela A justiç.'l da emenda., Sr. pre3idente, se 
bancada. mmeml, e duas outras, a bancada demonstra pelas considerações de ordem eco
~o. Estado de. i\I.atto Grosso e a do de Goyaz, nomica e pela posição excepcional que occupa 
e JUS.ta., patr10trca.. tem alto .a.l~nce .eco- 0 Estado de Minas em relação á União. 
nom1co e finance1ro e que a mststenc1a da . - d 
Commissão de Orçamento. pedinrlo a sua re- O ~!ado de :O.Imas na~ pesn. nas espezas 
jeiçã.o, é injusta, impatriotica. e além de tudo da. Umao~_e nem vem pedr~. c~m. essa emen,~a. 
envolve erro economico e politico. qu~ a Umao faça. um s~cnfiCJo. vem, pedtr 

Vejamos, Sr. presidente, si é justa a. me- umcameJ?.Le um. remedJo pa;a, salvar. uma 
dida solicitada pela bancada mineira. da.s s.un.s mdustrJa~ . para sa!Hl.l ,uma mdus-

Essa medida, Sr. presidente, vem attenrler trra Impor.t~nte .nao só para. ~Estado _como 
ás Hecessidndes do dous l~~tados pobres, que para a_ Umao, vtst? que de sua adopçao re· 
teem a inr!ustrio. pastoril como a unica e ex- sulta.r'!-E alguns milhares de contos em favor 
clusiva. fonte de r-eceita de rend~. dous Es- da Untao. 
tados pobres cuja seiva. que os alimenta, o Não é para se desprezar, Sr. presidente, 
sangue que lhes corre nas veias, a alma I um accrescimo de alguns milhares de contos 
unica que os anima é a. industria pastoriL na receit a publica., quando todos reconhecem, 

Em relação ~o terceiro ~stado, em.re~ação e apropria commissão o. diz ~m seu p[t~ecer, 
ao Estado ele M1nas, que felizmente d1spoe de que é affiictiva a nossa Slttlaçao ftnaoce1ra . 
outras in~uslrias e ~~~ outros recurso~ - e I 0 SR. SERZEDELLO CoRREA- E dará effe· 
ago1•a corrrJO a proposi.çao hon.tem ennunc1a.da f rr ente isso 7 
nesta Camara- tem a. mdustr1a pastor !I e>:pa- c tva 1 

lhaua sobro dous terços do seu territorio.. . O Sn.. CuPERTINo DE SrQUElltA-Faç~ V. Ex. 
O S o calculo e convencer·se-ha da veracidade de 

R. SERZEDELLó Coanú, - Porque m· ha affirmativa 
V. Ex. niio começa a sua propaganda por m 1 • . . 
Minas. pedindo a suppre~siio ou a reducção O SR . 0HAGA.s LonA TO-So M Cap1tal Fe-
do imposto. deral esta. calculado em 1.080:000. 

0 SR. CUPERTii'\0 DE SIQt;EIRA... a. in
rlustria pastoril. que occupa ''ous Ler<:os do 
wrritorio mineil'o,que representa muitos mi
litare:; de contos, que ropresenta. tal vez duas 

O SR. CUPERTiti"O DE SIQUEIRA. - Não é, 
Sr. presi•1ente, para se despre~a.r um ac
cre.~cimo destes nas rendas pubhcas. accre· 
scimo que não tra.r.:~ pel'turbação alguma no 
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jlercado de_ ca.rnes vel'. des e que correspon- Eu :provava esse direito, Sr. presidente. 
aendo a um pequeno augmento na mercado· a.nalysaurlo qual o onus que sobre a União 
ria, recairã sobre as classes abastadas da acarreta o Estado de Minas. 
Capital Federal. Eu tinha mostrado, em l'elação a primeira. 

Vou provar, Sr. presidente, examinando l rubrica., que o despendio fei to pela Unhio em 
as diversas rubL'icas orçamentarias, quão relação ao Estado de Minas,se ti·<J.duz ia na I!n
insignificaote é a despeza da União em rela~ão guagem-0'/u;-em rel.,çãoanavegaçã.o-5•/ .; 
ao Estado de Minas e quão injusta e desigual -aos melhOl'améntos locaes, relativos á a.d-
é a partilha. orçamentaria. ministração do correio-5,8 •; •. 

Nas diversas rubricas do Orçamento da Em relaçií.o, Sr. pre<!idente. ú. despeza. a.n-
Industría nós vemos consignadas verbas im- nual feita pela União com garantias de juros 
portantesdestinadas a fllmentar e a. proteger a. estradas de ferro, Mína.s ainda. est:i. muito 
di.ll'erentes industrias em Estados diversos. aquem da. somma a. que teria direito. 

Na. rnhrica..:...EngenhM cent.l'aAs-encontra- Despende a União com garoutio.s de juros 
mos á. verba-de 275:400$destina.da. a proteger a. estradas de ferro 14.210:803$135. · 
a importante industria agrícola e na. qual a A importa.ncia. despendida com garantias 
parte que cabe ao meu Estado correspoude a. de juros no Estado de Minas é de 1.4.00:000$, 
O •f o· isto é, 10 •;. daquella verba.. · 

Na segunda rubrica -N:wegação-a União As despeza.s feitas peh União com a. m~-
<lespende nos diversos Estanos. e.x:cepto Minas, nutenção ne estradas de ferro por ella. cus
ci:1m a na.ve.,<r&ção costeira. 2.089:94o/,i, corre· teadas, montam a 55.000:000$000. 
spondendo ainda. para. Minas a lmguagem E v.inda. posso dizm• que Minas. em relação 
O •;.. a esta verba, em nada onera os orçamentos 
OS!~ . Josli: Carlos-Peço a palavra. da União e que a relação e O 0/ •• 

O SR.. Ct:rP.ER.TINIIO DE SrQuEmA-Despende a. Entretanto .a União custeia umn. estrada. 
União com a navegação fluvial 899:560$, cor- no meu Estado, que a Camara a o paiz inteiro 
respondendo para. Minas a quota de 5 "/.>.isto conhece é a E~traéla. de Ferro Central do 
é, a União divide esses favores entre seus 20 Brazil. 
Estados e dâ. a. Minas uma parte igual, como 
si Minas representasse papel identico a qual
quer outro Estado. 

N!l. rubrica. ,- Correios-, nessas pequenas 
medidas, nesses pequenos serviços de inter
esse local, na distrib~ição do3 carteiros para. 
diversas Cidades do paiz, na flistribuiçii.o ele 
ageneias, na coUoca.ção de3Ses pequenos servi
ço,: que veem trazer o bem-estar ã. população. 
a União despende 395:611$, assim distribui
dos: 

S. Paulo,!95:662.$;Rio de Janeiro, 1IG:480$; 
Rio Grande do Sul, 42:592.$; Minas, 22:962.$; 
Alagoas, 4:080$; ParaBa. 3:600$; Ba.hitt, 
2:555.$; Santa Catha.rina, 1:980$; Espírito San
to, 1 :500$; Maranhão, 1 :200$;Pa.rá e Peroam· 
buco, 720$; Ceará e Ma.tto Grosso,600$; Plau hy, 
360$; o que corresponde pa.?a Minas 5,8 •f •. 

·o que quer dizer qne Minas recebe ela 
União quando se trata. de melhoramentos nos 
Estados a vigesima parte dos seus despendios 
e seguramente ella concorre com a quinta 
parte para. sua receita. 
-Eu dizia., Sr. presidente, que a emenda 
apresentada pela bancada mineira, e por mais 
duas outr3.S bancadas, é justa. 

Pl'Ovava. a justiça que nos assiste, o direito 
que temosdeante da camara. e do pa.iz intei-ro, 
de solicita.r pa.ra. nossa. industria um auxilio 
indirecto. -

Não obstante o Orçamento ela. Despezn. con
signar para a. Estrada. de Fer1·o Central do 
Brazil a importante somma de 30.000:000$, 
é preciso ta.mbem leva1• em conta que no Or
çamento da Receita. se consigna a importante 
verba de 35.000:000$, pl'oveniente dn.3 rendas 
da Estrada Central. 

Por conseguinte, a despeza., o onus que 
póda pesar no orçamento da União em rela.
ção áquelle Estado, a importancia que sa.e do 
Thesouro para encaminha.r-se para o meu 
Estado, e a.indn. rep1•esentada por~O '/ •• 

A estrada concorre para o engrandecimento 
da União, é para ella uma industria de que 
não pôde abrir mão, é um elemento para 
fazer crescer a sua receita, ê uma industria. 
por ella explorada. 

A União tem de mantel-a porque está no 
seu interesse ma.ntel-a • . 

Não somos nós, não é a deputação mineira. 
que ha de vir pedir aqui ã. União meios :para 
mantel-a. 

Em relacão i1 immigraçiio. Sr . presidente, 
a. União tem gasto rios de dinbeil'O com esse 
servi~o. e ainda o Estado de Mina~ nada tem 
lucrado, nada. tem percebido dos immensos 
despendios feitos pela União. 

Ba.sta. lembrar à. Ca.mara que em 1893 eu~ 
traram nos portos do Brazil 100.000 immi-

·~ IY 



c â"nara dos o epLtados- tmrr-esso em 03103/2015 16:56- Página 6 de 29 

ANNAES DA C.AMARA 

gra.nte9, dos qua.es apenas 3.000 dirigiram'-se sujeito a. um bloqueio, como proverá a popu''. 
pa.ra. Minas. la~ão de tão importante a.limenta~ão, si nã.o ' 

E' toda. vantagem que decorre para. 0 Es- possuir no interior os elementos necessa.rios ~ 
ta.do de Minas da. immensa. verba destinada á ·A emenda é. portanto,- sabiamente pre
immigração, 3.000 immigrantes no numero vidente, e interessa tanto ao Estado de Minas 

to b é , Geraes, como a toda. u. Uniií.o, e :finalmente é 
a.bsolu de 100.000 omens, isto • 3 "/o l•R de alto alcance economicoe financeiro. porque 
despeza feita pela União, são al>plica.dos ao vem tl'a.7.Ar para. a receita. da União um ac
Estado de Minas, que concorre seguramente cressimo de alguns milliares de contos, sem 
oom 20 •;. para sua. receita. desorganisaro merca.dodestegenero .. ocerando 

O SR. BuENo DE ANDRADA - Mas esses de pequena importancia o custo da. merca-
100.000 imm.igrantes vieram todos por conta doria, onus que vae pesar sobre as classes 
da. União? Tenha a. bonda.de de responder-me. abastadas da capital Federal. Estão enganados 

o SR. CUPERTINO DE SIQUEIP. ..... -74.000 por todos aquelles que pensam que o imposto vae 
eonta. da União. pesar sobre a classe pobre. Tenham os nobres 

deputados a paclencia. de acompanhar-me 
O SR. BUENO DE ANDRADA. - Porque mais ne!:'te raciocinio. e hão de co:1 vencer-se de que 

de 34.000 vieram por conta especial. do Es- elaboram em puro engan.o. Admittindo que 
ta.do de S. P<~oulo. st>ja. 350 o numero médio de rezes abatidas 

O SR. CUPER.TINO DE SIQUEIR.-\. -Ainda. as- diariamente e que seja de 150 k.ilos de carne 
sim a. despeza. correspondente ao Estado de o peso médio de cada. rez, teremos 52.500 
Minas é de 5 •f •. E' nota.vel que nas rliversas kilos, o que couespon~e á alimentação de 
verbas an3.lysa.das semp1·e corresponrla para. 105.000 na.bitantes, ou l/7 da.população. Mas 
o meu Esta.1o 5 •t. ma.is ou menos. eu quero faze1· todas as concessões : suppo-

O SR. José CARLos-Desacreditaram 0 ser- nbamos que não se abatem 350, mu.s 400 rezes, 
viço de immigração para. Miua.s os proprios teremos que o producto é de 60.000.kilos 
mineiros, com a. celebre hospedaria. d.! JUiz correspondente o.l20.000 h~bita.ntes, ioto é, a. 
de Fóra. 1;5. Mas quero ainda ser mais condescen· 

dente : supponbamos mesmo qne a media 
O Sa. CUPERTINO DE SIQUEIRA. - Nós dis- seja. de 400 rezes e o seu peso, · não de 150 

pensamos a critica que o nobre deputado kilos. mas de 200 kilos, que é o caso ·do gado 
possa. fazer em relação á. administração in· do Rio da Prata, e nos teremos que o con· 
terno. do nosso Estado. Quando tivermos sumo serit. de 80.000 kilos, o quecorresponrle 
gasto erradamente ns nossas rendas e pre- á. alimenta(:ão da. quarta pa.rte da população. 
judica.do os nossos serviços. nós mesmos nos ora, ninguem dirá. que l/7, 1/5 e 1/4 da po
encarregaremos de corrigir os nossos defeitos; pulação não seja abastjl.da e ninguem diréi. 
I>Orque,si não precisamos do auxilio da Uniiio, quo ~ popufação abastada se prive da ca.rne. 
ou de quaquer outro Estado, muito menos verde para cedel·a. ás classes pobres. Ainda 
precisaremos de quem critique o modo por não é só isto. 
que dirigimo~ os nossos negocias. A carne verde ·é fornecida obrigatoriamente 

A emenda. a.presento.da. e em discussão é aos navios, aos quarteis, o. 8 ou 10.000 sol
lla.triotica, porque vem salvar uma indnstria dados, á enormê massa. popular dos collegios, 
Importante que se liga. á. alimentação publica, â. Santa Casa da. Misericol'dia.. etc. , e aqui 
vem impedir que mais tarde, por falta desse convém notar que hontem, visitando a Casa 
·auxilio, que agora. é solicitado, se constitua. dos Expostos, lá encontrei esses infelizes co
um monopolio pelo estran~eiro. mendo, não carne verde, mas xarque do Rio 

E, si temos a. preoccupa.ção pa.triotie& de Grande, que a cama.ra quer taxar. E vem-se 
erear e manter no Rio Gra.nde do Sul coude- aqui r-Omba.ter a. emenda. em nome das classes 
la.ria.s para., no caso de uma guerra, contar· pobres, em I'' "le da fome! Tomei a média. 
mos com esse elemento para· a nossa defesa, de 500 grarr. .. ,...; p:1ra cada. habitante. Si for
como não havemos ·de ter a preoccupação mos dividir o consumo total dessa mercadoria 
não menos pã.triotico. de vir em auxilio da pela população da capital, tomando n media 
industria pastoril. para nos prevenir-mos no de 350 rezes, teremos 70 gra.mmas p:J.ra. cada. 
caso de uma guerra, que nos possa. fazer o ha.bita.nte. 
estrangeiro~ é 'd t d As mesmas razoes que mllita.m em favor Tal • Sr. pres1 en e, o consumo e carne 
da. industria. do Rio Grande do Sul devem verde na Ca.pit:Ll Federal. 
Jnilitar em favol' da industria. do Estad~ de Entretanto, Sr. presidente, em 1889, em 
Minas. Si o Bra.zil tiver de pegar em armas uma visita quo fiz ao Estado de S. Paulo, 
para. repellir uma invasão estrangeira, ou visitando mesmo o matadouro daquella. Ca.
pa.r& desa1fronta.r a sua. honra. si elle se vir pita.l. observei que a.ba.tiam.;se aUi dia.ria· 
em guerra. com o inimigoeconsequenten:xente mente 75 rezes; 

e 
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Entretanto, Sr. presidente, a população 
daquell:~. capital era avaliada em 50.000 ha
bita.ntP.s, o que corresponde a uma média. de 
200 grammas pQr habitante. 

O SR. SEn.zEDi':LLO CoRR.BA- Porque VV. 
EEx:. não começam essa propaganda pedindo 
ao governo de Minas a suppressão do i m
posto~ 

Isto, Sr. presidente, vem demonstrar que 
nem toda população rla. Capital se aliment:l. 
de carne verde, e si uma parte da. população 
deixa de alimentar·se desse genero de ·pri
meira. necessidade, essa parte, Sr, presidente, 
é forçosamente a. classe pobre, e a classe que 
se alimenta e a parte abastada da sociedade. 

0 -SR. BOEri'O DE ANDRADA.- Votado esse im· 
posto não mais as classes pobres da Ca.pital 
Fed~1·al poderão come1· carne verde. 

E' interessante, Sr. presidente, a. quauti
d:~.de de carne verde consumida pelos hoteis 
e casas de pensão na capital Federal, isto é. 
pela população abastada. ad venticia., que vem 
passear e que pôde gastar porque dispõe de 
recursos. Er:~. preciso, Sr. presidente, que 
alguem viesse dizer que esta população que 
vive nas ca.s3S de pensão, que visita a Ca
pital Federa.!, era. preciso que alguem vies;e 
sustentar que pertence á. classe pobre, que 
não pôde supportar o imposte de 40 ou 50 réis 
por kilo de carne. Isto prova simplesmente, 
Sr .• presidente, a. falsidade com que se tem 
arguJjlentado, com que se tem resistido a 
uma. questão que se reveste de toda a justiça 
e de toda a equidade. e que é reclamada. pelo 
Estado que tinha o direiw de fuzel·o. 

Ait:tda. 'mais. Sr. presidente, as medidas 
propostas nesta cama.ra pela Cornmis..oão de 
Orçamento não são systematicas. Por mais 
9ue- o seu relator queira nos provar isso. isto 
e, que obedece a. uma. certa. ordem de ideas. 
eu observo que no conjunto ella.s não são ou 
então são perversamente systema.ticos. Assim 
é que a commissão se oppõe a esta protecçã<'• 

• indirecta à industria pastoril de Minas e ao 
mesmo tempo manda parar a. coostracçüo das 
vias de communicação na zona propriameoto 
pastoril. e diz: não· precisam disto : podem 
pex·feita.mente transportar o seu gado a. 200 
ou 300 leguas, e leva.l-o á estrada de ferro. 
E, Sr. presidente, o ponto escolhido em Minas 
esta justamente ás portas da zona pastoril ; 
ma.is um passo e teremos attingido o centro. 

O Sn.. SEI\ZEI>ELLO Con.RÊA.- Ca.da. vez mais 
me convenço que é cousa bem tl'isteser mem
bro de commi~ão nesta Ca.ma.ra.. 

0 Sá . . BOE~O DE ANDRAD.<\ - Neste ponto 
V. Ex. nã.o tem razão. A camara. mandou 
proseguir os estudos da Estrada de Ferro de 
Goyaz, que como Minas tambem tem indus
tria. pastoril. 

O Sa. CUPER.TI~>:O DF. StQUEtaA ... de fórma. 
que. Sr. presidente, no ponto de vista. da 
Co.:nmissiio de Orça.m!lnto eUa. ne.,"a. qualquer 
protecçã.o indirecta por meio de Imposto ro.cil. 
razoavel, que não vae pe~ar absolutnmente, 
insisto neste ponto- sobre o.s classes pobres, 
elle. nega esse pequeno aUXilio. 

Co.iuâ~ V, VI 

O SR. CuPERTlNO D"E SIQUEIRA- Sr. preSi· 
dente, eu penso que, pugnando pelo imposto 
sobre o gado, ao envez de defender os inte
resses de Minas, Goyaz e de Ma.tto Grosso, 
estou pugnando pelos interesses da· Capital 
Federal, e inverto assim a proposição do 
illustre relator da receita. 

O SR. SERZED~LLO CORRBA-V. Ex. inver
tendo, é isso mesmo . . 

à SP •. CUPER.TINO DE StQUEHlA- O nobre 
deputado pensa que attenrle ás necessidades 
da capital Federal, necessidades de hoje, im
pedinllo a passagem de um pequeno imposto, 
mas S. Ex. esquece-se que vae talvez sacri· 
ficar uma indust.ria,e que mais tarde, quando 
essa industria. estiver aniquillada, a Ca-pital 
Federal recebera exclusivamente essa alimen· 
tação de uma industria e.;trangeira, transfor
mada. em mono poli o. 

E' nesta OCClSião que os e1feitos da r~jeiçã.o 
da emenda hlio de produzir os seus resul
tados ; ella não visa. uma diffieuldade de mo
mento, visa as difficulôades rio futuro. 

Além disto, Sr. presidente, a a.nirnaçã.o 
que se pede para a indu~tria pastoril no Es· 
tado de Mi oas está de accortlo com os pro
"'re;sos porque vae elle passando. nós iremos 
~o encontro e em auxilio do. iniciativ~~ parti· 
cula.r, porquo ella. 6 preciso confessar, se 
prepara para ent1·ar em lucta. 

O nobre deputado deve S3.ber que nesses 
ultimos tres aooos, Minas tem importa.1lO 
5.000 touros de raça. 

O SR.. JosE CARLOs-Onde iSSO ~ 
0 SR. CUPERTl~O DE SIQUEIRA-NO meu Es· 

tado. Admira. Sr. pre~idente, que o nobre 
deputado desconheça. este facto que é repe
tido pela imprensa de tempos a tempos. 

0 Sn.. JOÃO LUIZ- O nobre deputado pela 
capital Federal esl~~ demonstrando que não 
conhece nada. de Minas. 

o SR. JO$~ CAttLOs-Nada abslntamente e é 
por isso oue estou a''mit-ado de te1'em en
trado em.Minas tantos touros. Estou apren
dendo com V. Ex. a aprenuer essas cousas,e 
tanto isso é 'Verdade que ba muito o consi
dero mestre. 

O SR. JoÃo Ltm:-Neste assumpto posso dar 
lições a V. Ex •• pVJe e~ur certo dis:;o. 

0 SR. Josf: CARLOS-PC~O O. palavra para. 
reiponder no meu mes~ra. 
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0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA.:...Admira. 0 Stt. CUPEIVl'INO Dlll SIQt:EUl.A- Minas esta 1, 

mesmo, Sr. presidente, que o facto, que dividido em duas zonas distinctas ; a zona de- · 
acabei de cil:al', de que o E~b.rln de iiHnns se dicada especialm~nte ao cafe e a do not-te, a 
prepara para entrar em competencia., facto zona de grandes campos, mas sem meios de 
que acabo de externar á vista de dados pu- tr!l.nsportes. E' nesta zona que se dá. o culti· 
blica.dos repetidcJ.S vezes pela 1m prensa c\ a vo dos cereaes, é ahi que se produz o milho e 
Capital Federal. outros cereaes; mas esses cereaes não podem 

Um outro facto affirmado pelo iUustre re- ser transportados para fóra. do Jogar onrle se 
!ator da. receita, e que contesto com todas as produzem, porque nfio supportam outros 
forças, é que aquelles que se appticam á in- 1 transportes a. nã.o ser o das est radas de ferro 
dustria :pastoril tenham transformado essa in- com tarifas bar;tta.s_ 
dust1·ia.. em industr:a agricola. A zona provida U.e est rada. de ferro é a zooa. 

No meu E,iado dá-se e:J:actamente o con- ca.feeira., industria que absorve as outras; e 
tra.1'io. si a outra zona tem valor, porque produz ce-

Entre os granr1es industríaes que teem pro- rçaes, não tem entretanto estradas de fer ro, 
curado desenvolver e melhorar P.ssa. industria e portanto não póde fazer exportação. 
citarei um antigo colleganosso, representante 
de Minas nesta Camara, · o Sr. Dr. Pacilico 
Mascarenhas, que, tendo adquirido uma im
portante fazenda de cultura, vendeu todo o 
material que ~e empregava nessa cultura, 
p!l.ra transformal-n. em uma vasta Fazenda. 
pastoril ; e depois passou a. vender a.os dh•er
sos cria'!ores do seu município e dos municí
pios !lircumvizinhos touros de raça. De modo 
quP. hoje encoutram·se productos de um e 
dous annos em grande abundancia, pmced~n
tes das qualidades excepicionaes das di Vtll'~as 
raças de ;,rado. 

E:::te pbenomeno da transformação de uma. 
F<1.zend::~, agricola em FazenL!a 11a.storil t t:m-se 
generalisado pela circurnstancia. de haver 
de.!J:Lppo.rocido o braQo escravo. 

Como ha f•lta. de vias de communica.çiio, d~ 
estrada de ferro, e o irnmigrante não quer 
transpor 100 ou 200 leguas para ir prestai' 
servicos no agricultor, ha. impossibilidade de 
obter braços pa.r~" as Fazenda..~ collocadas nos 
immcnsos sertües de Minas. Por isso a falta 
do braço esaravo tem determinado a transfor
ma.çã.o elas Fazendas de cultura em Fazendas 
:pastot·is. 

Aillrmou o illustre relator da commi~si1o 
que o Esta•lo de Minas nãc, tem milho par;1. 
engordar o gado. Ora, em primeiro logar é 
uma. ncção completamente erronea a da en
gorda do gado pelo milho. 

o SR- SERzF.DI•cLr.o CoRRÊ.\-0 Estrtno de Mi
nas importa hoje arroz e todos os cereaes. 

O SR. CUPER.TINO DE SIQUEIRA- E' um en
gano de V. Ex. 

0 S&- SERZEDELLO CoRREA.- Não e engano, 
é a v e rda<le; está ahi a estatistica que o 
prova. 

O E~tado de Minas importa tudo. deixou já 
de produzir: E' um facto que não se póde 
contestai", e si V . Ex. eontesta, é J.lelo direit o 
que tem de dlzer na tribuna tud(l quanto en
tender.. Se não importa o milho para o gado, 
impor ta-o para. o porco ; nem pi\ra isso 
produz. 

A zona. pastoril não importn. uma gramma 
nem um litro de cereal a.l gurn. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Essa zona 
ainda ba. noucos annos não existia, e V_ Ex. 
conressa que existe hoje ; naturalmente não 
brotou assim, .veiu ~orno r~sultado da. trans
forma~ão do trabalho e da cultura. 

0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA.-Não é a.d
miravel que uma zona.. que não tenlla i n
dustria definida e lucrativa ha. algun~ annn5;, 
a te1ha hoje, e eu espero que, com relação á 
industria pastoril, o facto se ha de r epro· 
duzir. · 

0 SR. SERZEOELT.O Con.n.}~A-Dens permitta 
que assim seja, A industria pastoril tem mais 
rle 70 annos, e entretanto está hoje depen
dendo pam sua salvação de um imposto de 
15$000. 

O Sa. CuPERTIXO DE SIQUEIRA-Finalmente• 
a 1nsistencia da Commissão de Orçamento em 
rejeitar a emenda apresentada, ê impoliticn, 
porque fatalmente lla de a rrostar as represen
taçi.)es dos Estados prejudicados pela rejeição 
da emenda a atirarem-se no caminho errado 
das emendas. E' irnpolítica pi:'rque. si a. 
Jo!jica não consegue vencer ntsta commissão, 
nós, que nos vemos prejudicados, que vemos 
a. nossa industria desamparada ; nós, que 
queremos levantar uma indmtria que con
corre para a receita d 1\ União ; nós seremos 
forçados a. contrariar a nossa correcta a tt i
turle nesta Camara, sem a qual , podeis estar 
certos. Srs. <leputados, estaria garantida a 
victoría de nossa causa si outro fôra o pl'o
cedimento da l:Ja.ncada. mineira ; não teríamos 
de luctar ~:ti t ivessemns entrado em combina
ções que podiam convir-nos ego isticamente, 
mas que não conviriam sem duvida aos inte
resses da União ; . e nós representamos ge
nuinamente os seus interosses. 

Sr. presidente, e nem comprehendo tama· 
nh'3. r es istencia.ã. emenda que tanto int eressa 
ao Estado de .Minas, quando a Camara sabe 
que o anno pa~sa.do, p or occa.siii.o de se dis-
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cutir o Ort.amento da. Industril!., a illustre 
banc:Hla do Rio Grande do Not'te apresentou 
uma emeuda a esse .orçamento, a qual não teve 
o assentimento da Commissã.o de Orçamento, 
que conto.va com o apoio·unan ime da ba.ncada 
mineira, e que entendia oão convir aos inte
resses da. Uniil.o, de sor te que numericamente 
foi nssignalada. a victoria. da Commissão de 
Orçamento em 2.~ discussão, não obst.'l.nte os 
reclamos e protestos da illustrada bancada do 
Rio Grande do· Norte. 

Reproduzi~a em 3' discussão, o debate 
travou-se renhido e elevado ; a Camara viu· 
se na. necessida.de rle sair de seu indifi'eren · 
tismo atroz, despertada pela intensidade da 
coutroversia., attl'a.hida pelo fervor tão sin· 
ceramente patriotico dos que defenrl1am a 
emenrla. 

o SR. JUNQUEIR.A. Aíii.ES :E OUTROS- E' 

questão que facilmente podia ser apreciada 
por todos e hoje trata-se de uma. qne:;úi.o por 
sua. n:ttureza. complexa. que não pôde ser 
apreciada ue,·idamente com conhecimento de 
co::.usa pel~t Co.mo.ra e na qual Yernos empe· 
nlio.da a po.la.vra. da bancada rnioeira.. 

Penso que a Camara inteira está con
vencid:!. de que não é por vaidade que a ha.n
ca.da mineira está l'esi;;tindo á. commis;;ão e 
sustentando com a. e:;:iguldade dos seus re· 
cursos (ni!o aJX>ic~cl.os) a emenda que teve a 
honra de apre!\entar :i. Cama1-a, que ha. de 
naturalmente convencer-se, si é que jà não 
o e.stá, de que tal medida é uma. justa neces-
sidade do meu paiz. · 

O alto alcance da emenda, Srs. deputados, 
se eviclencia. eloquentem.ente na. uniformidade 
de vistas, na harmonia de opiniões e solida· 
riedade d:~. bancada mineira. 

bondade de V. ·Ex. UM Sn. DEPUTADO- Quando se trata. de 
0 SR. Co.PERTINO DE SIQUEIRA-Ea Camara votar ~reditos para a,. Central, a bancada. 

refiectiu : Affi lucta. tão heroica. nã.o se em· mineira está sempre unida. . · 
penha.m inutilmente a razão e o patriotismo, o Sn.. CurEr..Trt\"o DE SIQUEIRA -Quando 
e a Camara cedeu reconsiderando o seu ~cto. vot:\mos credito p:~.ro a Central não o v-ot.amos 
E a bancada mineira, até então obstinada pal'a o nosso E:;tado, mas sim par:~. um proprio 
mente solirlaria com a. commissão, lambem. nacional que custou ;i. Unm.o 150.0UO:UOO$ 
cedeu- a emenda foi approvo.da. e jú. tem concrl'rido pD.ra o Thesouro. com 

ALGU!'\S sns. DEPUTADos - Foi um voto de l 21J. OOO:O?O.~ . Quando nós zela.mos os ~nter-
just iça. e patriot ismo da bancada mineira. es:;es .da Ce~tral, note-se bem: zela.?lo" um 

. propr10 nac!On<tl. CUJO valor é 1gunl <\ recetta 
0 SR. Ctn'ERTINO DE SIQUE!R.'>.- A C~m~ra da. RepubliC3., t{l.l é o valor estimado para 

comprehen"e bem que a bancada mmen·a. a Estrad:~ do Ferro Central do Brazil. 
~ão viria enfrentar . com os talentos . ~o (.:l]loiwlos.) 
11lustre relator da. recetta e com o prestJgto E nem se di~ que PU"namos pelos melho
da Commissão de Orçamenta, si não estivesse ra.mentos ~a. 'Estrada de Ferro Cenb·al para. 
convencida. da justiça e da conveniencia da. •ervir ao Estado de ~Hnas. porqna.nto aquella. 
medida ·ql!e Solici~a. . ;strada penetra. uns 300 a 400 J~ilornelrOS no 

Para .salr?los VJctor10so~ na presente con- territor·io de Minas,quani!o tem um desen vol
troversta amda nos resta um recurso su- vimento de cerca de 1.200 kilomet!'os. 
premo. Estou convencido de que a Camara ha. 

. Recorda-r:.e V. Ex., Sr: pre:;idenle, que de a.compat;har a bancada mineira nesta~usta, 
n1nda. o anno passa~o, ao dtscutt~·-se o Or~- a!>-piraç-;Lo e ha deco:Jcorrer para fazer trmm· 
~ento da Industm. e· por occas1ãO de ~orrt· phar a meditla. aqui proposta., porque ella. 

- g1r-se . u_m dec;reto uo Poder Exoouttvo: ::t exprime a ju:>ti~.a de nossa causa., o :eco o he
comrntSSa.j constgnou no orçamento uma dts- cimento de nosso direito, e, protegxda. pelo 
posição permanente, contrariando o nosso bom senso, ê previdente e consulta o alto 
Regimento (nlto apoiados) e . que aü'ectava alcance economico e financeiro. 
reaes ínteresses do Estado de Alagoas em favor A bancada mineira, Sr. presidente, sus ten· 
do de Pernambuco. to.ndo esta medif.a, inspira-se no amor U. 
. Era uma. questão _meramente administr:~.- Patria , i~ Republic:l. e ás instituiçOes que o 

tl va e a Cam:1ra tmha de encarai-a e reso!- Estado de Minas ha propagado, sustentado e, 
vel-a. sob o ponto de 'vista do interesse pu- ainda mais, lla sabido comorellender a pra-
blico; não obstante, S..'\00-0 a cama.ra que o ticar. • 
illustre presidente desta Camara, l'epresen
ta.nte do Estado· de Pernambuco, entendeu 
dever coUocar no terreno da confiança politica 
a deliberação da Camara. 

Restava-nos, portanto, esse recurso su
premo, ja proveitosamente usa<1 o nesta ca.
mara e mais cabivel ainda no nosso caso que 
naquelle, porque então tratava-se de uma 

(Jltti!o bem, muito bem; o orada1· ê co;npr:
melltado pela bancada u1i11 cira c dire1·sos :Srs. 
deputados.) 

Compareceram mais os Srs. Lima Racury, ' 
Carlos de Novaes, Brlc!o Filho. Benedicto 
Leite, Luiz Dmingues,Costa Hodr·iguos.Anisio 
de Abreu, PiresFe1·reira, Nogueit·a Parano.· 
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Ao a.rt. 1.0-Em vez de 104:036$-diga·se guá, Thomaz Cavalcanti, lldefonso Lima, Au
gusto Severo, Junqueira Aires, José Ma
riano, Arthur Orla.ndo, Martins Junior, Pe
reira. de Lyra, Gaspar Drummond, Coelho 
Cintra. Medeiros e Albuquerque, Gonça-lves 
Ma.ia, Carlos Jorge. Araujo Goes, Olympio de 
Campos, Menezes Prado, Geminia.no Bra.zil, 
Angnsto de Freitas, Aristides de Queiroz, 
Eduardo Ramos, Vergne deAbreu, Leovigildo 
Filgueiras, José Ignacio, Flavio de Araujo, 
Sebastião Landulpbo, Ma.rcolino Moura, Pa
ranllos Montenegro, Antonio de Siqueira., Ser· 
ze(lello Corrêa., Oscar Godoy, Alberto Torres, 
Belisarjo da Souza, Euzeblo rle Queiroz, Nilo 
Peçanha, Erico Coelho, Ernesto Brazilio, Se
bastião de Lacerda, Paulino de Souza Junimo, 
Vaz de Mello, Luiz Detsi, Francisco Veiga., 
Lamounier Godofredo, Ribeiro de Almeida., 
Matta M.a.cha.do, Arthu.- Torres, Olegario Ma
ciel, Paulo Queiroz, Furtado, Bueno de An
drada, Lamenha Lins, Lauro Müller. Martins 
Costa., Marçal Escobar e Victorino Monteiro. 

76:036$000. . 
E" o projecto enviado á Commissão de Re-

da.cção. . 
E' posta. a. votos e approvada a emenda. ~o 

Senado ao projecto n. 59 D, de 1894, supprl
mindo do mesmo projecto o art. 5°. · 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Costa. Azevedo, Coelho Lisboa, 
Enéa.s Martins, Augusto Montenegro, Fileto 
Pires, Theot.onio de Brito, Torres Portugal, 
Pedro Borges, Helvecio Monte, Francisco 
G:nrgel, Cunha Lima., Silva. Mariz, Chateau
briand, Arminio Tavares, Ma.rcionilo Lins, 
Miguel Pernambuco, Neiva, Tosta, Paula. 
Guimarã.es.Dionysio Cerqueira, Tolentino dos 
Santos, Athayde Junior, França Cat•va.lho, 
Fonseca Portella, Silva. Castro, Julio Santos, 
Ponce de Leon, Urbano Marcondes, Monteiro 
de Barros, Gonçalves Ramos, Fortes Jnn
queira, Alvaro Botelho, Ferreira Pires,Valla.
da.res, TheoLOnio de Magalhães, Manoel Ful
gencio, Simão da. Cunha., Lindolpllo Caetano, 
Lamartine, Costa Machado, Alfredo Ellis, 
Francisco de BarrC'S, Almeida. Nogueir&, Do
mingues de Castro, Gustavo Godoy, Moreira 
da Silva., Paulino Carlos, CincinGto Braga., 
Luiz Adolpho, Caracciolo, Angelo Pinheiro e 
Pedro Moa.cyr. E sem causa. os Srs. Fernan
des Lima, Clementino do Monte, Octavia.no 
Loureiro, Cleto Nunes, Agostinho Vidal. Bar
ros Franco Junior, Domingos de Moraes, 
Costa. Junior, Alberto Salles e Riva.da.via 
Corrêa. 

O Sr. Pre~idente- Havendo nu· 
mero legal, va.e se proceder ás votações. 

São successíva.menta sem debate approva.
da.s 3.S Redacções ftna.es dos projectos ns. 134 D, 
de 1894. e 200 A, de 1895, para. serem envia.

. dos a.o Senado. 
E' posta. a. votos e a pprovada. a. se.,"'llint.e 

• emend& do Senado a.o projecto da. camara 
dos Deputados que a.utorlsa. a. a.bertu.t'a do 
credito supplementa.r de 104:036$ pa.ra. o eco r· 
~r ás deapeza.s oom <L polioia. do Districto 
Filderg,!, projecto n. 102 B, de 18g5: 

E' o projecto enviado á, Commissão de 
Redacção. 

E' annunciada. a. votação das emendas olfe
recilla.s enl 3• discussão ao projecto n. 149 B, 
de 1895 fixando a. despeza. do Minister!o da. 
Justiça 'e Negocias Interiores. 

E' posta a. votos e app::ovada. a. seguinte 

Emenda 

A' rubrica 3ô (IostitttiQOes subsidiadas) -
Lyceu de Artes e Olll.cios da Capital Federal 
-mantida. a. consignação do orçamento em 
vigor. . 

E' posta a votos e approv:Lda a. scgumte 
emenda da. Commissão de Orçamento substi
tutiva da do Sr. Lins .d/) Vo.sconcellos sob 
ll. 5 : 

Supprimidas a.s pa.lavras-Augmenta.da o. 
consigoa.ção, etc. . 

São successivameote postas a votos e appt•o. 
vada.s a.s seguintes 

E>ntmdru da commissar> 

.A.ccresceDte-se depois do a.l't. 3• : 
Art. 4.o As vagas deixadas por officiMs do 

corpo de policia serão preenchidas pelos que, 
teod.o ficado fóra do quadro em consequenoio. 
da rG(orma. do 1894, cont~nua.:n uggrega.dos 
aos respectivos corpos. Os que nii.o sendo 
aproveitados continuarem aggrega.dos se
rão pa"'oS pelo saldo q~e se verilicar men
salmenie na constgnaçu.o para. o pessoal. 

Ao§ ll : 
Reduzida. de 151 :200$ a 108:()()0$ a verba. 

para pagamento de pretores. 
Depois da rubrica 14-abre-sa a seguinte: 

CoZ011ia Dous .Rios 

(Decreto n. 145, de 11 de julho de 1893) 

1 director................... 6:000$000 
1 ajudante... .. .. . . . . . .... . . 3:600$0ü0 
1 medico.. . ....... .... ... . .. 4:800$000 

Ao mesmo, pelo trabalho de 
ensino, gratitlcaçiio .••••• 

1 escrivão . .... . .. ........ .. 
1 a.lmoxarife .............. .. 
1 enfermeiro ..•....•.••••.• -
3 mestl'flS de o!llcina a 1:800$. 
5 pedreiros a 4$ dia.rios •••••• 
5 carpi~teiros a. ~ di~.i~~ ~ ... •. 
6 feltONi O. q, . ; , ... • • • • • • 

.600$000 
3:600$000 
2:400$000 
1:800$000 
5:400$000 
7:200$000 
7:200$000 
7:'480$000 
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Comec.lorias par-d. os pedreiros, 
cnrpinteh·os e feitores, a 
.l$200 dittl-ius para cada urn. 

Susteoto, vestuario e curativo 
de lOO correccionaes, a 1$200 

Objectos de expediente ...... . 
Prompto p:tgamento ........ . 
Materia.es de construcção e ou-

tras despezas .. _ ......... .. 
Serviço de transporte .• • •• •• • 

Ao § 2:!: 

7:008$000 

43:SOOSQOO 
1:200$000 
] ;200$000 

22:712$000 
24:000$000 

150~000$000 

A verba de 57:150$ consignada. ·DO projecto 
terà. a applicação seguinte : 

Pessoal- como na proposta. ; 

Material 

Servente ................... . 
Objectos de expediente e des

pezas de prornpto pagamen-
to .••.•.•...••••••..•.••• . 

Gratificação ao pessoal e pro
fessores encarregados dos 
cursos e conferencias .••..• 

1ll umina.ção ................ . 
Publicação da. Revist~, roemo

rias e documentos escolares, 
trabalhos didacticos, acqui
sição de livros, jornaes, ap
pa.relhos e instrumentos, ob· 
Jectos de ensino, encaderna
ção e conservação de livros, 
despezas extraordinarias e 
even tnaes, trabalhos gra
pbicos, mappas e quailros 
estatísticos, reparos de mo
veis e utensílios, reparos, 
couset•vação e asseio do prc-
dio .• ~ •.•.•.• •. .••...•••.• 

3:000$000 

2:000$000 

14:550$000 
1 :000$\)00 

18:000$000 

38:550$000 

Ao § 36 - Supprimam-se as palavras- de 
10:000$, para. subvencionar ds uma vez as 
obras das offi.cinas etc., etc., até Rio Grande 
do Norte c Parabyba do Norte-e depois o.s 
seguintes-de 5:000$ para o Asylo de S. Luiz 
e Ca.eté. 

Ao§ 19--0nde se diz-estuf!ls de desinfe· 
CQão de Genes! Hersche'f, em deposito na al· 
fandega.-accrescente-se-e a acquisição de 
pulverisadores do mesmo fabricante-c mais 
adiante onde se diz-11:000$ para. o pessoal 
que terá de servir nasla.ncbas e 10:000$ para 
o custeio das mesmas-accr~ento-se-o con· 
servaçã.o do material tluctua.nte. 

Ao § 7•-Reduza-se na verba- Pessoal- a. 
quantia. de 3:800$, vencimento de um ofllcial 
da secretaria, dispensado, que falleceu. 

Ao§ 38-Acrescente-se-inclulda. a quan
tia de 20:000$ para os reparos de que precisa 
o archivo da. Cl\rnara dos Deputados • 

E' posb a votos c rejeitada a seguint0 

Emewla da Commissão 

Ao § 19-Augmeutado de mais um ofllcial 
- 3:600$ de ordenado e 1:400$ de gratifi· 
caoão. 

::são sucessivamente 110stas a votos e appro· 
vadas as seguintes 

Emendas da Commissão 

AoS 11-Justiqa do Districto Fcdcrol- in .. 
eluir a verba de 6:000$ pora aluguel de uma 
casa. destinada especialmente ao serviço do 
Jury. 

Ao artigo 3•-Accrescentc-se-nos termos 
da lei n. 23, de 30 de outubro de 1891, art. 11 
e paragrapllo unico. 

E' annunciada a votação da emenda do Sr. 
Cupel'lino de Siqueira, sob n. 7 e do n. ?.8 
do projecto. . 

O l!h·. Ou.pertino de Siqueira 
(pel'l ordem) declara que nesta. e:meoda. não 
!la augmento de desp~za ; quando a apresen
tou, a. Mesa não ncceitoo porque julgava ha
ver augmento de despeza e aconselhou-o a 
apresentar a. emenda em 3" discussão. Era 
isto que queria lembra.t' a casa. · 

Posta a votos e r ejeitada. a emenda do Sr. 
Capertino de Siqueira. 

Siio successivarnente postas a votos e rejei· 
tallas :1s emendas dos Sn. Victorino Monteiro 
á. rubrica n. 19, do Sr. Aug~to de Freitns 
à rubrica 36, do Sr. Paula. Ra.mos e outros á 
mesmac.ubrica. 13, do Sr. Americo de Mattos 
á rubrica. do Sr. Gaspar Drumomnd sob 
n. lO e a. da commissão ao§ !9. 

E' considerada prejudicada. pela. approva.
ção da emenda. substitutiva. da commissão, a. 
emenda. do Sr. Lins de Va.sconoeUos . 

E' annuciada a. votação do parecer da. 
Commissão de Orçamento, sobre as emendas 
soo ns. 8 e 9 e suppressiva da de n. 20 do 
ar:t. l' , o:trerecida.s pelo Sr Gaspar Drnm
mond. 

O Sr. Gaspar Dr-uBlmond (pe1a 
ordem) - Sr. presidente, esta situação é 
identica à. que foi proposta. o anno passado, 
que não teve solução e, pol'to.uto, é UJlla. ques· 
ti'i.o insoluvel. Quizera. que V. Ex. consul
tasse à Camara para. que a emenda. constitua. 
projecto ern separado, contanto qne seja 
discutido este nono e não fique a. questão 
para resolver, corno ficou o anuo passado. 

Posto a votos é approva.do o parecer da 
Commissão de Orçamento, par<~. que constitua. 
um projecto especial, ouviDdo-oo sobrer:,ells a. 
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Commissão de Iustrucç:!o e Saude Publica., 
às emetJdas do Sr. Gaspar Drummor.d. 

E' o projecto n. 149 B, de 1895, assim 
emendaria, approvado em :3" discussão c co
via•lo á Comm\~sí'lo tle R~dacç.'io. 

Continúa s. discttssito unic.'l. do pa.recer 
n. 174 A, de 1895, sobre n.s omend:lS o:ff~recl
das em 2• iliscussã.o do Orçamento Ja Rec3it:1.. 

O S•·· Cupertino •le Siq ueira 
-Acredita tet· provMç, o direito quo assiste 
á bancada mineira. de advogar os seus inter
esses visto como o Es tado dA Minas é o que 
menos pesa. no Orçamento da União -A im
por tancia de garantia de juros despendida no 
Estado de ~.iioas ê apenas de 10 "f,, sobre o 
dispendio gera.t. 

O orçamento consigna. cerco:~ de 35.000 con
tos para. a d6$I,>eza da Estrada t1e Ferro Cen
tral do Bra.zll, mas ta.mbem consigna. a 
mesma verba sob essa. rubrict~o no Ot'ço.mento 
da. Receit.a. Ess;L estrada que serve os inter
e>ses de Minas não e pes.'\da. â União, que 
explorando essa. iildustria não tem pr~>juizo . 

Relativamente a irnmigracão, a despeito 
~as gra.ndes rlespezas da. União. o Estado de 
Minas nenhum proveito tem tir:>.clo, tanto 
assim que em 100 .000 immigra.ntes. apenas 
3.000 lbra.m par!\. Mina.s. E di.'SSes immigrau
tes í4.000 vieram por conta. da União. 

O Est:do de ~·IinM nii.o carece d(\ União e 
uma vez que cst.a o não auxili<t, aos seus 
repre.>entantes cabe o 'lireito de impedir a cri
tica á orienta.çii.o que tem sido impt·essn. ti. sua 
aclminbcração. 

A emcn:!a d•1 hmcnda. mineira, rle 15~ por 
ca.b~.a de gado importado, vem impetlir que 
mais tarde definhe e d~:tppareça e~ in
dustria pastoril em noss<1. Patria. orn beneficio 
da.s regiões p!ati n~s. 

Os mesmos argumentos que militam em 
favor do Rio Grande do Sul reJo.+.ivamente ao 
n rque, verificam-se em favor do Estarlo de 
Minas relativamente ao gado. 

Essa modhla. alêm do interesse geral quo 
acarreta para a popula.;;ã.o, e u ma. medid.J. de 
eleva.no alcance financeiro. 

Relativamente á população da Capit.a.l Fe
deral no caso do ab..1timento de 250 rezes 
diarias o consumo Sel"'á. de 75 grammás por 
habitante; entretanto é sa.biilo que a cla~se 
pobre não consome a. carne verde. 

1 Visitando a Cidade de S. Paulo viu que 
pela. proporcionalidade estabelecida , relati \"a
mente ao numero de rezes abat idas, vet•i

, fica-se que a.m ca.d::t. ha.bita.nt~ tem quasi tres 
'' vezes ma.is. 

A' vista. desses dados estatísticos admira-se 
como se combate uma idéa propo~ta pela ban
ca.da minei L-a que tão lXlUCO pede em beneficio 
de um.;.nteresse nacional. 

Cont ra.riamt:nte ao que a !firmou o honrado 
re1Mor do parecer, assegura que &. commissão 
nii.o obedeceu a um systema, tanto assim que 
querendo favorecer, como proteccionista que 
é, o desenvolvimento da indu,tria. vem 
propôr a para.lysaçii.o das obras da Esti-ada de 
Ferro central do Bra.zil no ponto justamente 
da convergencla do gado que vem para. a Ca.· 
pital Federal . 

Assim sendo, acredita que é a. banca.da_mi
o~ira. quem consulta altos interesses publi· 
co3 pel.lindo a imposição de 15$ sobre cabeça 
de gado em pe import.ado . . 

M;tis taPde,si for r~jeitada .a emenda. veri
fica.r·se-ba. que -pouco a pouco os paizes pla.ti
nos t oma.rã.o a si o monopolio do abasteci
mento do gado aos nossos mercados e então 
ver-se-J1a que bem patriotica. e inspirada· 
mente andou a. bancada mineira propondo 
e5sa. emenJa. 

Para provar que a industria. pecua.ria se 
vae desen>olvendo rapida.mente,as,cvcro. que 
nos tres ultimos •mnos o Est.ado de Minas im· 
portou 5.000 touros de raça. 

E' impolitica. a insistencia do pedido de re
jeição da emenda porque serà possível que os 
t·epresentantes prejudicados na. mais justa 
Jas aspirações de um. povo, repellidos não 
pela logica, mas pelo prestigio da. Commissão 
de Orç:;.ment(,, prestigio para. que t em con
corrido a ba.nca.d::t. mineira. e entrem no cami· 
nlto ruinoso c pc<·ig-oso do. oonfedera<,ào das 
emend:ts. 

O Sr. Alclndo Guanabnra 
diz que serão ra.pida;; a.s ohser vo.c;ões que se 
permitto ld.zer na discussão do pa.recer sobre 
as emendu.s apresentadas a e::;te orçam~nto 
em 2~ tliscussão, porque pensa. que o deb:l.te 
não compot'ta um:.~. a.nalyse longa. e detalhada 
rlosassumptosde alta releva.ncia. que se pren
dem ao OL'çamento ora em debate. 

O que e::~tã. neste momento em discussão é 
simplesmente o parecer da commissão sobre 
:~.s emenda.; apresentadas ; o estudo das im
portant.es quest,f~ a.tt iaentes :1. este orça
mento cnbe melbor na 3• discussão, para. a 
qual se reserva, limitando-se apenas neste 
momento a sustentar algumas du.s emenlias 
que teve a honra. de offerecer a. este orça
mento, de entre as quaes uma se destaca, cuja 
necessidade a votação que acaba de ter loga.r 
veiu demonstrar ã. evidencia.. 

Refere-se á emenda. que foi tambem apre· 
sentada pelo Sr. presidente (era o Sr. depu
t~•do T homaz Delfino, 1 • secretario) e outros 
iUUStl'OS COffipnnheil'Oil de bancada. em relação 
a impostos cuja. a.rrec:\dn.dio compete ao Dis
trlcto Feoleral o q ue o Congresso persiste em 
t'azcr ttrracadar 11elo goveJ"no fcdcral. 

Ntiú pôde dci:-mr do solicit."\1' a. o.ttonção da. 
Cama.ra para a situação anoma-13. em que se 
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acha o governo deste districto. Essa. ano- mara dos Deputar1os. que o Congresso .Fe· 
malia. tornou-se bem patente aos olhos da dera!. em sua alta sabedoria, entender que 
camara pela. votação a. que se acaba de pro- lhe deve impor . 
ceder e deu em resultado a rejeição de uma Ainda lloje foi aqui votada e rP.ieitadn uma 
emenda apresentada pela deputação do clis· emenda que consultava interesses do districto, 
tricto; emenda que, si em si não resume que, nem por haverem sido referidos e 31.lvo
uma as-signalaJJa importancia, avulta, uma. garJos, foram protegidos ... 
vez rejeitada. pelo estado de cousas,ilTegular A questão é insi~niflcan te em si, e a ca-
e anomalo que vein claramente descobrir. mara far-lhe-ha a. Ju,tiça. de acreditar que 

O Districto Federal, sabe-o a. Camara, foi! repisando o assumpto não o faz pela especie 
collocado pela Constitui~ão em uma situaçio sinão por amor da tllese. 
sui gcneris, participando mais da natureza A Cornrnissiio de Orçamento entendeu que 
de Estado, que da de município. Um:~. lei do devia elevar a verba de despeza com a po
Congresso, a de 20 de outubro de 1892, or- licia secreta de 50:000 . .;; a 120:000$; enten
g-.misou os seus poderes,iocumbiu-os de todos t.leu que devia votar 40:000S para as fles-
03 serviços da. administração e concretou na pezas de caracter privado, feitas pelo chefe 
sua. organisacã.o a autonomia já. garantida de pol1cia., com :pessoal de SU;J. escolha. e con
pela Constituição. Ora., essa. lei, providen- fianc;-a. 
ciando sobre as fontes ele receita para s•tis- Dra, 120:000$ com mais40:000.~siio 160:000$ 
facão de suas despezas, confel"iu-lbe a attri- dos quaes o município ba. de pagar metade, 
buição de arrecadar todos os impostos que isto é, 80:000$ sem saber porque,. nem para. 
não fossem da. px:ivativa competencla. da que. 
União.. · :Entretanto, quando pelo orgíio dos· depu-

Entretanto, posteriormente, em 1803. o tados do Districto. da região interessada (por
Con;p-esso em uma lei annua determinou que a emenda era a.ssignada pelos Srs. Ame
que os impostos de industrias e profissões, e rico de Mattos e Lins de Va~concellos. dignos 
de transmis;ão de propriedade, essencial- represent:l.ntes do 3• districto eleitoral desta 
mente municipaes niio fossem arrecadados Cidade), o município wlicitava da Camara 
pelo município, mas continuassem a sel-o que nito reduzisse o numero de inspectores 
pelo governo federal a titulo de que com- suburbanos o tal medida se justificava com 
petia ao governo federal o pagamento de a allega..-ão de que havia impossibilidade 
diversos serviços que iotcremt.vam ao Dis- mattsl'iat de policiar umo. freé(uczia. por 
tricto Federal, e quo dependiam de contra- exemplo. como a. de Ouar:~.tib:t. com sete le
ctos feitos não com o município, mas com a. guas de extens;1o e cerca de 14.000 habitantes 
Uoiii.o. O governo felleral nglu neste parti- com oito insprctores. quanuo se reclamava 
cular pela rnziio do mais forte: qui nomi- esta insignificante medidadestricta equidade, 
nor leo... a Ca.nulra. não nttcnde :·~situação especial 

Podia fazer o serviço de taes contr:~ctos do [Ji~tricto. não 11resta. ou v idos á reclama
peh.s rendas da União; podi3. tornar·se fiador ~iio da parte interessada- que ha de pagar 
do districto; podin. pn:;ar a dcspeza e ser re- met..'\tle da «1espeza., e não hesita em rejeitar 
embolsado pelo districto... Nada disto fez: a. emenda 1 
achou mais commoLio c mais fácil confiscar E 11~ o Districto Federal obrigado a pa
duas das mais importantes rendas do JUuni- gar um augmentn de despeza para o ser· 
cipio, pouco cogitando da Constituição e da. viço que não sómente não correspoode as 
lei da organisaçii.o. .. suas necessidades, mas até vae de encontro 

E ao mesmo passo que o governo 1ederal a ellas. 
se arrogava o direito de arrecadar renll<~s A anomalia, de resto, salienta-se desde 
que pertencem á. Municipalidade, fra.udan- logo, quando se considera que o corpo de po
do-lhe o Orçamento qa Heceita, investe-se lida esta constituído e orga.nisado de fórma 
igualmente do direito de co !laborar no seu tal que é verd:uleiramente um corpo militar; 
Orçamento da Despeza, impondo-lhe onus, é uma reserva do exercito, é chamado a de
sem que o Distr1cto Federal tenha. qualquer fender as institul<;:.ões, como jã. o foi durante 
meio de se pronunciar sobre despezas, cuja. tod.o o tempo. da revolta,· em que defendeu 
metade ba de entretanto pa,n-a.r. ( Apoia- com grande valor e brilho as instituições e a 
dos.) · lei. (Apoiados.) 

De sorte que é segnrameute um ideal quasi E', portanto, um corpo militar, um succe
inattingivel para o Districto F~der-..~1, poder daneo, um appendice., uma. reserva do exer
equilibrar sua.s finanças, porque de nada. cito, instituição, portanto, de cal'a.cter fe- ' 
vale o sacriftcio que po..<.Sa fazer, uma vez que deral, que ua.da tem de commum com o que 
não é senhor. não e regulador, não é distri- se denomina policia municip:l.l. 
buidor de suas despezas, e está obrigado, Por outro lado, o corpo de bombeiros, que 
coagido, a pagar _aqu~as despezas que a ca- Pfesta, alli!s, .os mais. relevantes serQo5 a 
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·E-sta Cidade e que por .todos os ti t olos é digno 
de todCJs os encomios, é por seu regulamento 
um corpo lle s;tpadol"es do Exercito FederaL 

Destas organi~ações resulta que hade o 
Di$trictO Federal pagar methde àe despezas, 
sem ter nenhum meio de intervir para que 
ao menos. na confecção de seu orçamento 
sej~\ elle ouvido, e IJOSSa de qualquer' fôrma 
mostrar as necessidades reaes da administra· 
ção local. 

mentos para. conhecer a importancia. da san· 
gria que sotrrerá. 

Resultam dalli ainda difficuldades de outra 
ordem: ê necessario que no orçamento da. 
Municipalidade seja. consignada a verba com 
que ella. ê obrrga.da. a. contribuir para estas 
despeza.s; :porém muitas vezes não coincide a 
votaçiío do or~:amento municipal com a do 
federal . .• 

0 Sa. Al<fERtcO DE MATTOS-Como é O caso E' um onus extra.nho que pesa sobre o Dis· 
tricto J:''edera.l. e o colloca. em uma. posição a gora. 
excepcionalisslma, em uma situação mui tis- O SR. ALCI'NDO GUA~ABA.RA. ... e enc:ontra-se 
slmo anormal, dirâ. mesmo, iojush, porque assim o Districto Fed.eral nesta contingencia 
nii.o ha nada de semelhante em nenhum dos de votar o seu orçamento e depois ver-se obrí· 
outl'os Estados da. União. gado a. ent1·ar com metade da. despeza. ac-

0 SR.. BUENO DE ANDRADA- Não apoiado ; crescida., que frequentemente não cor1·e-
E tad d S P l 'esd · · d" SIJOnde a nenhuma necessid:J.tle sua. 

no s o e · au 0 • u e 0 pr imet:ro 1a P~1·a de alguma. sorte modificar essa si
que a.ppareceu a revolta., o corpo de bombei- tuação, apresentou uma emenda para. que 
ros-partiu, e esteve fora ila Capital ate o ul- se-J·am transferidos à Municipalidade os im· 

· timo dia prestando ser~·iços de guerra, e 
quem 0 paga e 0 Estado. postos de industria. e profissão. e de tr ans

mis..~o de propriedade, que estão reconhe-
0 SR.. Ar.crNDO Gu.\NAEA.RA-Não ba pari- cidos como sendo renda de caracter munici· 

dade alguma entre os dous casos. e si V, Ex:. pal. · 
quizel" concorrer com o seu voto e seu pre- o !li ustre relator da. receita, reconhecendo 
stigio para igualar as situações, deixaremos aliás a. justiça da medida., julga. que ha mais 
já de reclamar. Pudesse o município or ga- con venieocia. para o. administração que sejam 
nisar a sua policia. ou o seu corpo de bom- cobrados pelo Thesouro esses impostos. 
beiros. fixar-lhes o numero de praças, fixar Nãc vê em que ; ao contrario, o Districto 
a despe7-a. a fazer, tel-o sob suas ordens e di- Federal, interessado direr.ta.mente em nug
r ecção. tudo o que póde fazer e faz o Estado menta.r a. sua renda, procurará sem duvida, 
de S. Paulo, e estariamos IJromptos a. abm cobrar melhor os impostos que faz a União, 
mão desde já. da metade da. despeza que faz a que não tem outro interesse nessn. cobrança, 
a. União actualmentc. sinão t irar della. o necessario para paga.r cs 

Porque actualruente pagamos metade da taes contractos. 
despeza, e não temos direito algum. Cr~ que ê de primeira intuição que quem 

o sa. Bt:ENO DE ANDRADA dá um aparte. tem interesse directo ligado ao imposto ha 
de esforçar-se mais pela sua. cobrança do que 

O Sr... ALCINDo GuANABAR..\-0 corpo de quem não o tem; a prova disso temol-a já. na. 
bombeiros apaga incendios no Districto Fe· nrrer.adnçã.o do imposto predio.l pelo muni· 
deral, não ha duvida, mas é um ver rlo.deiro cipio. · 
corpo de sapadores do exercito federal. Si querem adoptar o systema. do goYerno 

E si amanhã no extremo da União houver federal pagar ouus que r eca.ia.m sobre o Dls· .. . 
necessidade dos sGrviços militares de um tricto Fedflral, nada. mais simyles do que o 
corpo destes irá o corpo· de bombeiros, pegue transferir os impostos que sao .do Districto 
embora fogo o Districto Federa.!. · Federal ao Districto, que pagaria. ao The-

. sou::o as quotas devidas. 
A injustiça. é clamorosa; a situacão cr eada Si a questão é colloea.da no ten-eno da con· 

para o Dbtricto Federal ê absolutamente tio.n\'.ll., si oThesouroteme que oDist ricto Fe· 
a.nomala; e a. anomalia. é de tal ordem que dera.l não pague o que lhe deve . •• e melin· 
basta. expõr a Situação para patenteai-a. droso O terreno, mas e preciso dizer que O 

. (A1:.oiados.) governo federal e injusto, porque .colloca.da a 
Ao menos, si o Districto Federal soubesse questão nesses termos, somos nós, ou :pelo 

que todos os nnnos tem de contribuir para menos temos sido os... cal loteados, porque 
tae~· e taes despezas, com uma. quota certa, ainda agora depende de voto do Congresso o 

L prefixada., inalteravel, coagido como està a pagamento de uma certa somma qu~ o gover
esse disparate, poderia fazer seus orçamentos no l'ederal deve ao Districto Federa.l, não ne,"3. · 
contando com essas ilespezas. e .. , não paga.. 

Mas nem esse aonsolo lhe r llsta, porque está Assim exposto., vê-ae que a situação do Dis· 
a. mercê dos votos annuaes do Congresso Fe-j trlcto Fedel"al traduz-se em uma anomalia. 
dera.lte ha de esperar a passagem dos orça- em uma. irreg~lar1dade deta.lordem,em um~ 
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JDjl]stiça tão clamorosa, que est:"~ ~rto que 
o Congresso deferirá. o requerimento q11e o. 
bap~a. do Qistricto Federal formula. a. ea.
rnara. por esta emenda.. attendcnóo ain!la. i 
considern.çi!.o de que raríssimas vezes a ban
carla desse districto r.em se a.prescotado nesta 
Camara solicitantlo um ra.vor •lo qualquer 
na.ture7.a.(Apoiados da baru;:ula rio ái.çtl·icto.) 

Neste momento não solicita. fa.vor, siniio 
~ecla qu~o j U$tiç3.. 

Te!D dito' pelo orgão 4e quasl todos os seus 
represen~ntes, que a SitUação do districto e 
irregular. tem apontado essa irregularidade 
e a:te ago~ ainda. não ouviu contestação aos 
argume11tos muita.s ver.es aqui apresentados 
do que não póde concluir sinii.o pelo rcco· 
nhecimento dajus~ça. que lhe assiste. 

O SR.. LIN; DE v A.scoxc&Lr.os-Ninguem 
contesta. ; mas votam contra. 

geiro, nem o Estado de Minas ; somos nós. 
Citfade rlo Rio de Janeiro. (Apoiados c nt:fo 
apoiado.~.) 

O orodor pergunta aos nobres deputaO os si 
o imposto de 15$ por ca.beçs. de gac!o é de or·· 
dem a determinar a suppressão da impor
ta~ do estrangeiro 1 

VARIOS SRs. DEPUTADOS -Não. 
O Sn.. ALClNDOGU!.l\ADARt\-Logo vv .EX$., 

conveem em que a. concurrenci:l ha do con
tinuar :\ dar-se, e al1ã.s não póde deixar 
de dar-:se. porque, l'en·~o a. ca.rne ftAnero 
elE' primeira ncce..t:$idade. nesta Ca.pital a base 
d:t alimentação popular. ainda que encareça. 
não ·deixará de l:'er consumida 

A importação de ga•Jo estrnngeiro con
tinuará '!- dar-se : a coucurrencia quo o 
gado mineiro hoje soit,·e. continua.ri a sofrrer 
o E'stado de Minas nada. lucra.r:·l co:n a. 
crca~o do ·imposto, de modo que "- su:~. 
situa~ no dia. se~iote ao da pa.ssngem 
do imposto será posltivamente a. mesma que 
e hoje. 

O Sn.. L<:IZ DET>I- Si assim f0r a uniito 
lu~ra. pelo menos a rendu.. 

0 SR.. ALCL'<DO GUANABA.RA_:Diz que não 
quer demorar muito tempo na tribuna : não 
quer concorrer para protellar n discussão do 
Orçamento da. Receita, mns nilo póde retirar· 
se della sem se pronunciar contr:~ o. l!montla 
da. distincta ba.ncada mineira que crea. o 
imposto de 15$ por cabeça. de gad<> irupnrto~·lo. o orado1• tem peh~ ba.nco.do.minciraa mo.ior O SR. ALCINOO Gu,..,..,.,.,,u.n~ - Qunndo o 
consideração, 0 mo.ior respeito. 11. m:~ior sym- imposto tiver &ido lançado ; quando a en· 
pathia.. O caracter do povo mineiro." u. serie- trada do gado estrangeiro estivet· aggravada. 
darle. a honestidade. a prouido.de. :\mor ao com o imposto de 15::;. a concurre.ncia. entre c> 
tr-<lba.lho. 0 esforço r:ontinuo, a lealdade ca- gado estrungeiro e o ga.tlo mineiro continuará 
:racteristica e tradicion:!.l. dos mineiros. 0 01-a. a produzir-se da mesma fórma (não a11oiados 
dor as reconhece, proclama. e o.tlmir:~.. da bancada miMi>·a) ; sómente como o !P·"o 

Sente. por consequenciu., 1m mansamente estrangeiro el)trnrã. então onerado com 15$ 
que a bancada. mineirá. se mostre tão nlta- por cabeça. este augmento de custo deter
mente empen bada na passagem destn. emenda. minará. o augmento do preço da. veod~. da 
a que não póde dar 0 seu voto. Presume. e 0 carne· a retalho (ap?indos e não apoiados). E 
diz com todo D respeito devido 303 nobres como o Estado de Minas não dispõe de gado 
deputados da ba:-~ca•fa. mineil·o.. que se r.eem em tal quantidade, que possa. abaixando o 
occupado do assumpto que S$.EEu. teem Je. preço, determinar pela ba.rateza. a. exclusão 
vado a. questão a um ponto que niLo l'St3 em do go.dn estrangeiro acontececi que o ga.lo 
relacão com a importancia da. ma.teria. mineiro serà vendido aqui tatnbem pelo 

· ~a.o r.rê que, si 0 Esta.d.o de Minas tom p~o ·elevado que o imposto determinará 
realmente uma in<lustria :plStoril sufficiente para. o gado estrangeiro. (Apoiados e rJ{Zo 
e ab~11-dante, a conc~p·e~cia 4o glj,do estran· apoiados .) 
geiro determine o q.nniq)liJ.lal]lento dessa. in· Eis aqui a. situação da. C:~.pital F_ederal, no 
dustria ; e si o Estado de Mioàs não tem essa. dia em que for votado este imposto. 
iodustria,nã.o crê tão pouco que o imposto de o orador nunca tev~ medo de dizer clara-
15$ por cabec;& de gado seja ~uffi.ciente para mente que é . proteccionista ; disse-o nesta 
fazel-a. surgir. Ql.mara. sustentando. ha. cerca de dous a.nnos, 

"O imposto, ou é prohibiUVP. ou I!~ o é : um projecto de auxilias ás indus~rias, q_ue 
si o é, atrastada toda. a concurrenéia, e Dl\to· foi a.liàs repellido por grande ll)aioria.. E si 
ra.l .ql;le CQ.~ o_ te.mPQ v~~~~ ~.a:scér e~ jn· sustenta.:va. um ;~.uxilio .dlrecto, .é claro que 
d~str1a. que f!l/.0 ~xtáte. ~CUJO ~pr~iucto e 1n- nií.o recusaria o seu apoio a. um indirecto. 

· dis~nsavel a :VHia ; ~ o t;l&O e,_ a poncur- , E' proteccionista ... 
relieta ~stran~e1~ contmua.ra. a e-Xls.t1r. e a 0 SR. "-sçAL VES u . , .• _ Sem estr·cçoes-~ 
industl'la mlQell'a nada. terà lucrado com : vv. . ,.......... r J · 
elle. OS~: ~CINDO Gu~:\BA~ diz que, quem 

Entr.e ,(Jualql,W' 4,as duq.a pontas do di· dissesse -«Sou proteccionista sem iestrinc
lellimá.; q úem · eilta. .. àpertit.do; CO!;DO ~!*f) ç~···- ~ria p~va _4e inse~tez: Qu_& tem 
pontas de teuazes; nio ê nem o gaao eatran· restru~çõeíi. esta provando.. · · .., 

CamArà. V-1 VI ~ 
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O SR. Go!'\QALvES :!.!AIA- Mas V. E:..:. de· ' O SR. ALCINDO GuANABARA ... porque par . ' 
c! arou que era proteccionisto., sem fazer re- que v. Ex demonstre que com este impost<.' 
strlcções. vae progredir a inl!ustria pastoril de Minas, 

Faço esta obse~vaçã.o por que em pri :1cipío ~rece de demonstrar que o imposi:? é. suffi-
sou livre ca.mbista. c1eute para assegurar ao ga.do tmne1ro o 

O Sa. ALCINDO GuA.JuBARA- O orador e ~e;:n~~a.desta Cidade, para. impedir a con
em regra proteccionista. 

Um paiz novo como este, CUJ'as afamadas O SR. Lurz DEr.>r- Protecção não é pro-bibiçã.o. · 
riquezas na.tu:·aas não o impedem de ti.I"d.l' a. 
sua. i'<.~rtuna apenas lle dous generos de :pro- O SR.. ALCJ.NDO Gu.>.NADA.RA. -:- Evident.e
duccão agricola, dispoudo, como sem questl!.o mente ; mas, V. Ex- não se pl'eoccupe com 
dispõe de elementos pa.ra. tiral·a. tambem da. as tbeorías, distinga na natureza. da in
industria, está reclamando em altos brados rlu!::tria. protegida. 
que cerremos os ouvidos a. theorias seotimen- A theoria. à ver:larleira. realmente para 
faes e sejamos intel.ligente e criteriosamente uma industria manufactureira, para. uma 
proteccionistas. fabrica. de ter.idos, por exemplo ; não o e 

Absur..to·seria. que procedessemos de modo para o cáso ·especial de que trata.mos. 
contrario; absurdo seria. que pratica.ssemos o Si v. Ex. a.ggrava. com um imposto de 
livre-cambio, por amor das doutri.ila.s tlleori- 15 "'/• uma certa edetermin>lda especie de te
cas cuja :t:pplicação nenhum& justificativa cido estrangeiro. :por exemplo, a fabrica na
aqui encontl.'8.lll. E demais, como poderíamos eiona.l esta immedia.ta.mente em condições de 
ser Hvr ('s cambistas, nós, que ainda imllOr- poder o:trerecer o prodncto simill.ar sem ag
t:~.mos tudo qu:.1.nto precisamos para o nosso gravai-o da porcentagem com que fatalmente 
consumo, colonia. commercial que somos, e é a.ggra.vado o producto estrangeiro (aparte$), 
que não temoa outra tonte de renda síuã.o a e encontra. desde logo 110 augmento de seu 
renda. aduaneira..~ 1 (Apartes.) consumo o estimulo e os recursos para pro-

Voltando á. questão, o orador dizia. que 0 duzir mais, de modo a conseguir dominar o 
imposto pedido pela. deputação de Minas, oom mercado. 
tanto ardor, não vem realmente concorrer. Nestas condições, um imposto proteccio
&m cousa. algu ma. pa.ra. a.ltera.r a. ~itur-Qãod&. ni$ta- flUP. nã.o e um imposto pt•obibitivo
industl'ia pastoril nesse Estado. (~v-ao aiJoi«dos beneficit~. não sómenteao industri~tl nacional, 
da ba~ mineira.) . como ao consumidor bra.zileiro. 

Não assim, porém, quando tal imposto 
O Sa.. CBJ..GAs LollA.TO - Pôde concorrer ; recae sobre um genero de primeira neces-

~inão jà, mais tarde. sidade, c1e necess1dàde dia.ria, indeclilla.vel, 
O Sn.. Lutz DETSI-o impostopóde cor. correr cujo consumo não e imposto por ne .. .:ssidades 

até pa.ra. evitat· o <lesa.nimo ; e V. Ex. sabe o que se possa.m adiar ou com as q uaes se pos:;a. 
valor que estes impostos teem como effeito transigir e que não tem similares que com 
mora.l . elie concorram, come é aquelle sobre que va.e 

reClabir o impost.o que ora se debate. (&partes 
pro e contra.) 

0 SR. ALCL~DO GUANABARA- Toma. nota 
de que .os Dobres deputados já concordam 
em que os impostos teem apenas um e:lfeito 
moral . 

O SR. Luiz OE'I'SJ-Esse ê um motivo,além 
de muitos outros. Creio que estamos argu
mentando de boa fé. 

0 SR. ALclNDO 0UANABA.RA- Realmente 
não ha rná te em consignal' o aparte de 
V. Ex., tanto ma.is qumto em verdade o im
posto não -podetá. ter outl-o etfeito, e a elle 
não se opporia. si a este e:treito moral nã.o 
correswndesse um desastroso etreito matel-ia.l 

· pa.ra esta Cidade. (Contestações d<z lm11Cada 
mineira.) 

O orador tinha demonstrado que a situação 
da industria pastoril de Minas em relação 
ao ga.d.o estra.ngeiro não se alterava, cou este 
imposto ... 
• -P SR.. Lmz DBTSI-Pretendeu demonstrar~ .. . • 

A situação da industria. nacional não me
lhorará ; o imposto virá a I'ar.?.hir em diti
n\t iva. sobre o consumidor . 

O industrial nacional ftea.rá. eomo está. ; .a 
sorte do con~;umidor :peiorará.. 

A carne que é vendida a 1$ o kilo, passara 
a. ser vendida :pouco mais ou menos a 1$300 
sinão mais. 

0 SR.. Lun DETSI - Como e que V. Ex. 
faz esta conta ? 

0 SR • .ALcTh'DO GUANABA.RA.- E' facil. 
custo de UJJia. rez 108$. (Apartes .) 
E' excessivo 1 que o diga.m os honrados 

depo.tados do .Rio Grand<l, que melhol' do que 
o orador sabem di~. . · 

0 Sa. VICT01UNO MON'I1nRO-Nã:O é; Ou:M 
mais ~:~~.ro . 
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O SR. ALciNI>O GuANABARA.-Custode uma. que nunca. se contentou com tal porcant:l.; 
rez.. . . . . .. . •..... .•. . • . . . . 108$000 gem. (;\partes. ) · 

Imposto de enh-ada. . . . . . . . . . . 15$000 Diz: o iJlustre deputado que não se conscme 
- - -- carne na. Capital, e o seu b0nl'2.do collega. o 

Frete, juro e amortisa.çã{)de ca· 
pita\, pe1•da do gado no trans· 
porte, impost9 de córte e de:>
pezas geraes, mais ou menos 

123$000 Sr. Cupertino de Siqueira. que com tanto 
calor, quanto hrilho.~erendeu o imposto,pre
tende atEi que, por uma estatística. da carne 
que se consome nas pensões, nos hoteis,etc .. 
chegava-se á conclusão de que apenas 1/5 

24$600 da. população desta Cidade comia carne.(Pro· 
---- testos.) 

i!O •f .... .. ... ............. . 
147$600 O oradQr declara que !oi o que entendeu, 

ouvindo o nobre deputado, mas a rectifica
Lucro liquido mínimo de 15 "/• 

para. o importadvr ....• . •. • . 22$140 
-·- ·--
169$740 

Produzindo cada rez na media 150 kilo
gl'ammas de: oarne, teremos que o im
portador vendera cada kilo de carne por 
169$740 
- --=1$131 

150 

ção não altera o argumento. A estatística. 
seria. curiosa. e exiSte de facto em outros 
paizes onde a. administração publica. est& or· 
ganisada.. Aqui, porém, esta como outros es
tatísticas podem ser feitas por quem queira 
trabalhar, com alguma approximação, mas 
não representam a. verdade jnteira. 

Demos, porém, que assim nã.o seja, demos 
que só l/5 da população do Rio de Janeiro 
se alimente de carne ; que quer .. 'Om isso pro
var o nobre deputado ? Nesta Cidade não ba 

V. Ex. me dirá agora. si é excessivo o cal- a.bundancia de ;,ves. nem àe ovos, nem de 
culo que faço. . peixe, nem de le,vumes. 

O SR. c.usuNo DO NASCIMENTO-E cumpre O pr~ do mercado de q~alquer ?estes ge· 
uota.r que a perda do ga,lo no transporte é' neros e d?as veze.o; ou m'us _supertot• ao da 
mais ou menos de 30 "/o• c:•rn~. Nao ~a conserva ahmentar de pro-

- ducça{) nacwnal, de uzo genera.lisado e de 
_O ~R- LUiz DErst-Nao senhor o calculo preço infimo para. 0 consumo da classe pobre. 

na.o e _esse· .. Air.da a.pezar de tudo, apez.1.r de custar 
.o lmposto .augmenta apenas 5ô reJs em 900, um kilo, a <.arne "Verde é o alimento 

ltilo. (Ha mu.tos apartes. ) mais barato que nesta Cidade existe. 
O SR. AU:INDO GUAN.~DARA diz que nunca Ora., si pois como pretende o nobre depu-

na. pratica commercia.l se calculou o preço tado 4/5 desta população nã-.1 oonsomem 
da. merca.<'oria. para. a. venda pelo processo carne verde, é porque não lhe podem pagar 
indicado pelos nobres deputados. o preço e isto traduz uma. situaç:io dê mise· 

Seria realmente muito bom que assim 
fosse: era. addicionar ao preço porque é a.dqui· 
rida a. mercadoria no logar da. producçã.o os 
direitos de entrada no logar da venda. 

ria visinha. da fome!. Da.da tal situação, que. 
devemos nós fazer 1 

Assim seriam 
108$000+ 15.~ 

150 

Facilitar a entrada deste genero no mer· 
oado para que a abunda.ncia. determine a 
baixa ne preç'> ou a.ggraval-a com uma. me
dida que va.e ainda. eleva.r-lhe o preço e fazer 

$820 com que nem mesmo esse 1/5 da população 
continue a. conmmil-a.1 

o prec;o do kilo que ora varia. de 9ôO a 
1$000. o 

Mas infelizmente, quer queiramos, quer 
não,o preço da venda ha. de ser sobrecarregado 
destas verbas: juro e amortisação do capital 
que a.nlia. em lO •;. ; frete, despezas geraes 
e perda do gado que avalioutambemem 10°/0 

o que já eleva esses 820 a 984 réis. 
Limitando o lucro do importador mesmo 

1t. 10 "/., cbe.,aaremos sempre a unidade de 
preço de l :$082 por kilo. 

Ora,calcolandoque o retalhista que compra 
a carne a l$0B2 não a -çende pvr mais de 
J$300, ganhando cerca de 20 •f• está certo de 
que só pôde ser injusto ••• para. o retalhista., 

O Sa. R.oDOLPHO AJIREu-Q que vejo é que 
está se faltando sobre o boi, sem entretanto 
se dizer toda a. verdade á população. 

O SR. ALCINl>O GUANABARA- V. Ex:. está 
obrigado a. vir á tribuna explicar esse aparte 
porque não tem direito de dizer que o um· de
putado esta fallando sem dizer a· verdade ao 
paiz. Pelo menos o orador diz a. .verdade con· 
forme a sua. consciencia. ( Trocam.:..se carios 
aparles.) 

O SR. RoDOLPHO .A:aREu- Y. Ex. cÕnhe· 
ce-me, e port&nto sabe que sou incap:tZ de 
proferir qualquer injuria. O que ql!cro dizer 
e que vv. Exs. quel'em provar à >iva forja 
que o imposto é a fome na Capital: 
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Ora, acho que não ê assim. Creio que deputa.dos, é altamente :prospero e nã.o carece 
estou argumentanr1o de boa fé assim como de aux.ilio. Ma.s,como infelizmente a verdaue 
VV. El:s. com a ditfeorenç~ apenas. de que é qUE não tem, aconteceria que, escasseando 
VV . Exs. argumentam com calor de mais. a. carne no mercado, o seu preço subiria. 

O SR. ALCINDD GuANJ~1lA.RA-Por Jlm si a na razão direccta da procura e inversa d!L 
• o1Ierta.. 

industria po.storil mineira. nio põ~e subsi~tir Como, porém, o criador ou. engor rln.dor de 
sem um auxílio desta natureza.; porque ro- Minas por causas multip1as e complexas está 
2ã.o o Esta.flo de Minas nií.o dá o primeiro passo á mercê de certos atravessadores, posto que 
allivia.ndo a sua. producção do imposto que 0 consumidor fluminense se encoutra.sse na. 
fllla pa.,.,o-a.! Porque não supp~ime 0~ impos: $ituaç~u de nã.o comer carne ou de pagal·a 
tos rle exportação? . Porque n~ rle~a. o bm ~ ta · ·t - d · d t · 
vir rle Minas até o R.io de Janerro, bvre de por preço 1a.n stH:o, a Sl ua.çao a lll us r ia 

tl pastoril em · pouco, ou nada. mfllhorari.a.. Era 
qualquer imposto, che.,o-ando assim ao merca o aos atravessadores que a. medida. aproveitaria.. 
no mesmo pé de igua.Idade ilo producto lm- o monopolio firmava-se então e a fome seria. 
porta.do.o que constitue o argumento maximo imposta. em proveito de meia. duzia. 
dos defensores do imposto? Si este im.pooto nã'O é prohibitivo, como o 

O Estado de Minas, longe, porém. de alJi- &tnrmaa houra.da bancada mineira e o orador 
via.l' os impostos de exportação, recebe gado concorda.', continuarà. a·entra.r o gado estran
de outros Esta.Jos, q-ue vem já. tributado pelo geiro, a.peza.r do imposto de 15$. Sómente 
respectivo imposto de exportação e sobreC!Ir- a. carne será vendida mais ou menos, pelo 
rega-o de novo imposto· sem curar de pro~ preço que deixou indica)o; e, como Minas 
gel-o e vecm depois disso os íllustres 'depu- não tem gado em quantidade sufficientepara, 
tado;; pedir aos 1·epresentantes do Districto entrando no mel"Ca.do em larga escala. ex· 
Federal. que admittam um. imposto sobre o oluir delle essa carne de preço elevado, sub
gado estrangeiro, s~m ~que, p~r falta d~ pr~· stituindo·a pelo seu producto equivalente e 
tecção, succumb'ra :.:. mdustr1a pastoril ffil· ma!s barato. vae acontecer que o mercado 
neira! (Trocam-se uariQs apar:es.) 'se-rá dominado -pelo genero mais abundante. 

O Sn.. RoooLPIIo ABREU-Acho que esta posto que mais c~ro, e que a ?3-l'ne mineira. 
questão e bastante importante -para. não ser a1oda que proteg1da por esse 1mposto, serà 
discutida. ·no terreno da )r.rita.ç.ão em que ella. vendld~ a retalho _pelo mesmo preço da. carne 
tem sido collocada.. argentma. . . 

- . . _ Chegaremos, por consegnmte, a este res~l· 
O ~R: ~CINDO GuANAB~ d1z_ que nuo t&dQ : que em nenhuma das hypotbesea a m· 

~m trr1taça.o alª'uma. ~ta. .-hscutmdo uroa. dustria. pastoril mineil':l. recebe~ reo.lmcnto 
q_uesta.o ecooomtca. o ma.1s ~m~mente JlOS· auxilio e gue em qualquer dellas o povo dP.sta. 
stvel. N"'ao yê por-que ~ ha. de ll'I'tta.r • cidade sotrrerã. um augmento de p-reço nos 
V~, porem:, conclmr. . degenero de primeira necessidade. (lt!tdtQs 

. Edu que s1 o i_rn:pos~ _de l!Jlporta.ção, .P* apar tes. ) 
:posto pela. bancana m11!-e1ra, unped1sse a. en- o orador, a.té prova em contrario .conti-
t!l8.da do gado estrangen•o · · • nua rã. a ~ar do mesmo modo e votará con· 

O Sa. Roi>oLii'HO ABREu-Não o propo· tra. o imposto. (Muito bem; muito õem.) · 
riamos. o Sa . SERZEDELLO ConniiA - Esse a.rgu-

0 SR. ALCINDO GUA.NA1l<\.RJ\. ••• a situação mento é irrespondiv-el, é de econonústa.. 
da. Capito._l ~ederal· seria sem a. s~mbra. d~ Ninguetn mais J.Jedindo a -palavra, é encer-
uma duvtda a da fome pela. a~senC1a quasl rada. a discussão e adiada a votação. 
completa de gado llar8. ser abatido. Passa-se a. hora destinada. ao expediente. 

O SR. Lmz DETSl-ProtMcíi.o ti prohibição~ o sa. 1• SECR.ET.UUO p-rocede a leitura do 
O SR:. ALcrNDo GUANAl!AJU.- Evi~ente- seguinte 

)llente, nii:o, e jã. respoudeu a essa. i.nterpel-
lação do .seu honrado collega.. Seria nma 
estlll.ticíe am.rm81-o. 

O orador argumenta por hypothese e diz 
que si este impo><to fm!ll'l prohihitivo, si elle 
determinasse a impossibilirla.do. da im:porta.~ 
do gado estrangeiro_ como infelizmente .Minas 
n&o teria ga . o que bastasse para. o consumo 
desta. Cidade •.• (Muitos protestos da ~arn:ada 
mineira. } 
co orador diz que, si tem, o estado_ da indus· 

t:ria, ao envez do que e.mrm.am os nobres 

EXPEDIENTE 

Communica9ão do Sr. deputado Theo
toni.o de Brito, declarando que por molestia 
deixa de comparecer its sessões da camal-a. 
-In~irada.. · 

Officios: 
Do Sr. 1° secretario do SenaJo de hoje, 

CQmmunicando que foi dev-olvido devida· 
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mente s:~.nccionado um dos auto~raphos de Estad,) Federado da Bahia.. no exercício do 
resolução do Congresso Nacional a.utorisaw\o direito que lhe confer·em os arts. 72 § 9•, da 
o governo a. nbrir no corrente exercício o cre· Constituiç.io Federal e 21 da lei n. 4 de 20 de 
dito suppiElmenta.r de 586:226~610 ao ..\linis- outubro de 1891, (orgar.isaçã.o municrpa.l) e 
terio da Justiça. e Negoe~os Interiores, desti- como legitimo representante dos cidadãos 
nados a. diversas ver•b:1.s do art. 2• da. lei dest.e município, traz p(n' meio desst~ repre
n. 266, de 24 de dezembl'O de 1894.- lotei- sentação ao vos~o conhecimento os factos 
rada.. enormes e graves que ora. t\nnuviam a pa.z 

Do Ministerio rla. Industria, Viação e Obras indispens-evel ao desenvolvimento e prospe
Publicas, de 30 do corrente, sa.tisf,~zendo a ridade de todas as porções po territorio ba.
requisição desta. Ca.mara constante do offlcio hia.no. 
n. 227, de 16 de sctombro u .timo, relativa- Tendo-se retirado dessa capital em 18 do 
mente o.o requerimento da. Companh ia União mez cor rente o Exm. Sr . governador do 
Industrial dos Estados do Brl\sil. -A quem 

1 

estado. com destino a esta. capital, pa. ... -,ou o 
fl~Z a requisição . (A' Commis~iio de Orça- exercício do cargo ao Senador est.adual barão 
manto) ·'e Camaça.ry. sob o fa,l~o pr·otesto de ser este 

Do Min isterio dos Negocios do Guerra. de Senador 'pr~sidente do Se~ad~ Bahian~. e pela. 
30 do corrente, restituin•lo um rios auto lettr·a co,stttumonal o pt'!metro substttuto do 
gra.phos da rf'solução do congresso Nacional, governo do estado. 
autorisando o govcr·oo a. ubrir au mesmo Ma< o presiden te do Senado, legitimo. con
ministerio no exPrcicio proximo t'uturo,o cre- stitncionalmente eleito, senador barão de 
dito de 3 000:000$. pal'a. l'est.a.ura.ção e me- Gerernoabo. ao @a,ber da ausencia do St•. Dr. 
lhorarnentos das fo•·taleza.s da. Republica, o governador assumiu p,.,r sua vez o exercício 
qual flli sancciona.rlo pelo Sr·. Presidente da d(• cargo, resultando dahi a dual idade do go· 
Republica. - Inteirada., officiando-se ao Se-

1 
verno, sendo que o primeiro e incontesta.vel

nado. mente nm governo de facto, desde que a sua 
Do consolho municipal da Co.pital do Estado constituição e. firmada_ n<\ violencia prati

da Rahia, do 24 do corrente. representando ca•ia. em 7 e ~ ele abrtl do corrente anno 
contra. os factos anormaes e graves que ora pela. força. .Publ_tca contra. os representantes do 
se desenvolvem no territorio do Estado ela Poder Legrslattvo. 
Bahia, com a su<W~ão t.lo actual aoveroa.dor E:stá. no conhecimento do Congresso federal 
actualme .. tfllicenciado.-Fic;\ sobre a Mesa que tendo·se procedido em 4 de novembro do 
para opportunamente ter destino. aono proximo findo eleição para a renovação 

Requerimento dos engenheiros civis Luiz ~ot~l da. ~amara dos Deputa.rlos, e. ~ terço _do 
da Rocha. Dias 0 José ,Joaquim Rorlrigues Sal· sel)~do e. tadu:J.eS, o conselho mumc•pal ~esta 
clanha Junior. pedindo a concessão de u ma capital de po.sse das a.~tas .<~os -~loze dist~tc~ 
estrada de ferro com 1 metro de bitola, en- que compoem a pt tmetra.. l.J rcumsc.rt_pça.o 
tre lrilho3, da Cidade de Mora.gogipe, Estado eleitoral. procedeu 3: ap~t·açao .~a.s e!e1çoes e 
do. Ballh\. ú. Cidade de Peçanha no Estado de dtplomou aos doze .Cid~ Iaos mats. vot~do~, de 
Minas Gera.es .-A' Commissão de Obras Pu- accordo com o. drs~osto na !01 elertora.l do 
blicas. estado de 10 de .Janetro de 1892. 

Esta apuração teve log:.t.r em 4 do dezem
bro do anno proximo findo. 

O S r· . Znr.nn (pela 01·(/em ) - Tomei Em 2 1 do mesmo mez Je dezembro, o sena-
a liberdade de mandltt' á. Mesa uma repl'eS!'!n- dor tederal or. S()VOl'ino dos Santos Vieira 
tação que me roi enviada. pelo Conselho Mu- acompanhado de uma .força do regimento 
nicipa.l da Capital da Bahia, afl.m de ser pre- policial dirigiu·se ú. cidade de Cachoeira e lá , 
sente ao Congresso. S. l!;x me faria uma d 1 ~ 
a , d fi ~ d 1 r 1 .• · com a minoria o~ mem I!'OS "o conselho do 
.,u1.n e . n.ollil. ~an; a~ ú P~ •.tear no L w 110 município daquello. cidade. diplomou a outros 
do ConyHJ~so essa tepte.~eotaçao. I cidadãos, menos votados no pleito eleitoraL 

O SR: · PJ~ESIDENT~~-0 nobre deputado será Esta segunda apura.ç.\o contraria á. lei 
attendrdo. que constituiu o conselho apurador. unico, o 

DOCU~l8:-ITO A QUE SE R.&FfJRE O SR.. ZA~{A 

Paco elo Gon$elht) :0.1•tnicip<Ll•l!l. Capital elo 
J;:sta.·lo Fedor;J.do d<\ B:~.bia., 24 :le outubro de 
1895. 

desta. capital, foi reeditada.. com o mesmo 
apparato de torçll. na. villa do Romanso depois 
de ter o conselho apurador do. terceira cir
cum,cripçiio pt•ocedidn por sua. vez a expe
dição do,; <hplnmt~s aos cidadãos rna.is votados 
por aquella circumscripção. 

EJC•lts. Srs. Deput:ldos do C~Jngresso Fe- Com estes diplomas confóridos por con-
deral.-0 Consclllo .Municipal da. capital do selbos apuradores illegitimos, e com o au-
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~----------------------------------------------------------------\, 
:rl\io da. força pnbliea., que municiada em legalmente constituído ta.mbem as3ume o ex- · 
pleno dia impediu que os legalmente diplo- ercicio. 
mados podessem tomar parte na constituição Nesta emergencia &m que de um momento 
do corpo le,~la.tivo, e fizessem valer os seus para. outro, davino aos elementos que de am· 
direitos, organisaram a assembléa. rlo estado, bos os lados se põe em accão, e de receiar que 
e com o mesmo appa.rato de força~ instai- uma confia...,"ração seja a solução da. crise por
Jara.m-na em 7 de abril. que {l&ssa a. vida. política da. Ba.hia.,o Conselho 

Por eesa. occa.sião o Senarlo, presidido pelo Mumci!Jal da. Capital julga de seu dever vir 
barão de Geremoa.bo,procedia. a. apuração das ante vôs solicitar prompta decisão em favor 
eleições senatoriaes, correspondendo-se com da. legitimidade dos poderes do estado, com o 
o governador do e&tado que nunca contes· · 1Ho de evitar a alteração da. ordem publica, e 
tou.a sua. legitimidade,· nem o podia fazer, sus.s eonsequencias desastrosas para o muni· 
porque sendo o Senado renova.vel por um cipio de que são represento.ntc~. 
terço apenas, tinha sido presidi<l'l tluronte a Não é crivei que os altos poderes da Repu
sessão do a.nno de 1894 pelo ret'erído senador· bliea que aca.bam de patrioticamente pacificar 

Em 22 de abril, porem, depois de encer· o estado do Rio Grande do Sul, onde a. guerra. 
rados os trabalhos da. sessão, aberta. .e pre- civil tala.va. os campos e derramava o sangue 
sidida. pelo senador .bar-ão rle Geremoaho. preciOiO de brazileiros, se quêde indifferente 
quatro senadores, osSrs. bar-lo deC&maçary, a.nte a a.meaça da confia.,"l'aÇão da Bahia, que 
Drs. Luiz Via.nna.,Deodeciano, Pires Teixeil'a se vê premiada por um go-verno dictatorial, 
e Manoel Antonio Melgaço, reunidos no ga.bi- ana.rchico e subversivo da ordem e da paz 

-nete rio Dr . governador ás quatro horas. publica. 
constitutra.m novo Senado e reconbecentlo o Conselho Municipal desta capital põe-se 
senadores a oito cidadãos, e elegeram para superior ás luctas, e visa. apenas, scientifi· 
presidil·os ao barão de Camaça.ry. ca.ndo o Congresso Federal de todos estes fa-

A' hoJ.'I', regimental em 23 de abril os cida· ctos.que dooumentadamente já f'ora.m trazidos 
dãos que se haTia.m constttuldo em Senado ao ~eu conhecimento, na. medida de suas tor
:por esse modo irregular, no"Vamente com o ças, contribuir para que no estado da Bahia 
auxilio da. força publica. que cercou, muni- não irrompa sangrenta a. lucta civil, cujas 
cia.da, o e•~ificio em que funceiona o mesmo, eonsequencias são incalcula.veis. . 
impediram que alli se reuni~sem os nove se- Ante a Constituição e as leis do estado, . 
na.àores barão de Geremnaho, Dr. Jo~é Gon- dit-o eem receio nem subterfugios, o Sr. b&· 
ça.lves da. Silva, Augusto Alvares Guima· r :{o de Geremoa.bo. representn. o direito, a 
rff.es, João Ferreira de Moura, Jose Eduardo legalidade; e o Sr. barão de Camaça.ry a pre· 
Freire de carvalho, José Joaquim Ribeiro dos potencia., erigida em governo, pelo recurso 
Sa.ntos,coronel Aristides Borges., conego Agrip· da força armada.. 
plno Borges e contra-almirante Joaquim . 
Leal Ferreira, afim de discutirem o parecer Faz-se, portanto, preciso que uma MluQão 

1 · - 1 b ad ... h · urgenta. oriunda de um poder superior como 
pe a commiSsa.o e a. or 0 • soure 0 recon ect- incontestavelmente o é o da. UniãO. interve-
mento dos cidadãos eleitos para o terço do nha. ""-ra que não tenhamos todos a b.men-
Senado. r-

tar a funesta. solução por meio de uma. lucta 
·Impedidos de reunirem-se 110s llllificio:s des· armada, como parece será o desenlace das 

tinado~ para. este fim, os senculores e depu· irregularidades e illega!ida.des que á. sombra 
tadós, procuraram o Paço Municipal, e a.hi, da força. publica se teem praticado neste es· 
em sessã.o publica, deliberaram addio.r os tado. 
seus tra.ba.lhos, e submetter il decisão <lo COn-
gresso Federal todas estas occul'l'encias, para. O governo do município não deve cruzar 
que este poder, estranho as luctas partida- os braços ante a. situa.ção anormal porque 
rias do estado, com calma, reftexão e pruden- passa. o estado a que pertence. 

· cia.decidissesobrealegitimidade rlasfunccões Ao contrario julga de seu dever intervir 
· daquelles que contra. os dispositivos consti- perante os poderes publicos, orientando-os, 
tuciona.e!! ar'VOI'&m-se em corpo legisla.tivo como agora. o ta.z, e delles solicitando imme· 
do estado, com o auxilio da força publica. e dia. tas provinencias tendentes a. resguardar a. 
acquiescencia do Dr. governador. · vida e a. propriedade de seus municipes, por 

Ant es, porém, de ser resolvido esse con- cuja segurança por dispositivo constitucional 
flicto sujeito à vossa deliberação, o presidente· lhe compete velar -

, de um Senado constituído violentamente. Assim, pois, espera. que esta representação 
. :...C.â.inda amparado pela fol'\:.a. publica. assume tomada pelo Congresso Federal na. devida 

as redeas da administração do estado. ao consideração, concorra. pa.ra. esdarecel-o na 
mesmo tempo que o presidente-do Senado decisão que tem rle llrof«?.rir sobre as occur-
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iencias la.stima.veis e perturbadoras de seu 
'engrandecimento de que tem sido victima o 
estado da Balúa • 
. Saude e fraternidade.-Dr. J. Ag1·ippino 
tla Costa Dol'"ia, presidente do conselho e in
i.-:ladente-interino.-João Rodri!fUeS Gemw.no 
•'.'illio,pres idente-interino. -Leopoldino Anto-

.ÜJ de Freitas Fausto, 1• seeretario.-.4.nto· 
. wJo~ Macha.dc, 2• secretarío.-Jooo Manoel 
.';P.iTn.s.-Ernesto Ferreira Palha.-Guilher
l;.;irw Atval'"es da Co;ta Doria .-Salvador Pi
.-es de Carvalho e Albuquerque .-.DurvaZ Her-
:'fl,ilino Ribeiro. 

O St•. Torqua.to Moreira -
vem pedir a. publicação no Diario d!J Con
gresso das informações que recebeu relativa
mente á. embaixada á. Obina, de que foi chefe 
o Sr. ba.rão do Ladario. 

Hontem retirou-se da Camara sem saber 
que as informações pedidas já. haviam che
gado. 

Com esta. declaração parece-lhe que re
sponde cabalmente a. tudo quanto h ontem se 
disse rela.tivnmente ao facto de não serem pu
blicadas hoje essas informações. 

Deve declarar que. quando pediu essas in· 
!ormaçves, não pretendeu o.rrender o Sr La
dario, porque sabia que as quantias gasta.s 
com a embaixada. á. China. tinham sido des
pendif1as no tempo do governo do Marechal 
Floriano, que apoiou com toda. a derlicação e 
de cuja honestidade ninguem duvidou até 
hoje. 

o s~u fim roi pr·ova.r que, a.o passo que o 
Sr. Almirante Jeronymo Gooça.lves entrava 
para. a. Republica prestando os seus serviços 
em condições dificilima.s e penosa.~. percebendo 
a. penas os vencimentos que lhe competiam, o 
Sr. barã.o do Ladario que tio ha. compromissos 
muito mais serios a. manter com a situação 
terminada a 15 de novembro, o havia feito 
em condições muito mais favoraveis. 

Et.-a este o seu fim e si neste momento nãn 
se alonga. em outras considerações, não faz 
um RStudo completo do modo porque e.~SI'.S 
dons almirantes vieram para. a. Republica. é 
porque está sol:! a pressão. de uma noticia tris· 
tissima.. 

Entretanto. não deixará de lembrar um 
facto: é que S. E.."t. acceitando a embaixada 
a China rompia. com as su a.s t radiçõos monar· 
chicas e com as suas trailições de homem po
lico coberentE>, porque eEqueceu-se de que em 
1879 S. Ex. se oppoz com o seu voto no Par
lamento paJa. uma missão á. Cbina. 

Pede ao Sr. pre$ideote que mande publi
car no jornal da Camara a.s informações pe· 
didas. 

O SR. P RESIDENTE-O nobre deputado será 
attendido . 

"' Dorumento a que se 1"e(e1•e o S1·. Toi·quo.io · 
Moreira 

Rio de Janeiro-Ministerio das Relaçc-.. 
Exteriores, 29 de outubro de 1895-la seccio 
-N. 6.433. 

Sr. 1° secretario-Em nome do Sr. Presi
dente da. Republica.,tenbo a honra de prestar 
á. ca.mara. !los Deputado;; as informa.ções a 
que se refere vosso omcio n. 301, de 22 
do corrente, hoje recebido, respondendo aos 
quatro quesitos nelle indicados pelo modo 
seguinte: 

Ao· 1.• Durante quanto tc:npo exerceu o 
Sr. barão do Ladario o cargo de chefe da 
Embai:x:a.rla. brazileira junto ao Governo do 
China. 

O almirante Jose da. Costa AZevedo, no
meado em 4 de março de 1893. seguiu· para; 
Eurapaem 24 de a.bril seguinte e d:~.lli partiu 
para o Oriente, chegando a Shanga.i em Hl 
de c•utubro do mesmo anno. 

Eleito senador pelo Estado d() Ama.z()nas e 
opt!,ndo, segundo telegramma de 15 de julbo 
de 1894, pelas funccões e1ectivas, foi-lhe con
cedida. exonera.c;ão em )6, do que teve com· 
mmlica.ção por telegramma da mesma data.. 
Por ofilcio de 17 de julho desse a.nno, o se· 
gundo secr~tario da ~fissão eommunicou 
ter-lhe sido ent regue todo o archiTo por 
e1feito da referida exoneraç-ão. Considerou.se 
na forma dt~. legislação vigente, em exercício 
desne o dia. da. ll"<Lrtida., 24 de abril de 1893 
até 17 ne julbo de 1894. Por motivos de força 
ma.ior,o almirante José da. Costa Azevedo não 
entregou as credencia.es e devo accrescenta.r 
que em officio n. 5, de 29 de dezembro de 
1893, ma.niCesta.ra. a opinião de ~er adiada. a 
missão. 

No relatol"io que , em maio ultimo, tive a. 
honra. de apresentar ao Sr. Presidente da 
Republica. encontra-se (pag. 82 do a.nnexo 
n. 2) a. 6$posição de motivos do decreto 
n. l.8Q6, de 23 de novembro d'l 1894, adiando 
os serviços autorisad011 pela lei n. 97, de 5 ele 
outubro de 1892, c mandando retirar a Mis..qjW 
à China. 

Ao 2. • Discriminadamente, todas as quan.
tia.5 qlle em nm:sa moeda recebeu o mesmo 
bar-Jocomo chefe dnquella embaixa.•la. . 

O quadro junto demonstra toda.. a. despeza. 
com a. Missilo à. China.. O almirante Jose da 
Co~ ta. Azevedo recebeu 73:104$395 em ouro 
ou 188:277$880 em moeda papel. Teve ven- · 
cimentos .-le ministro plenipotencia.rio de· 
1• •:laese (43:104$395, de24 de abril de 1893 a 
30 de ~etembro de 1894.) e a correspowtente 
ajuda de custo a.rbitt"a~1a spgunf1o o art. 9" 
do decreto n . 99i A, de 11 de novembro cie 



I]' . ·: 

ú 1 fiaO, que f,Cffi sldo ·applfcndo ás Ini<'SÕes cspe
CÍ!li:'S, Fendo para. transporto e pr•imeh·o esta
belecimento tres quarteis dos vencimentos rle 
um armo ou 22:500$ e para voltar· ao Bt•ozii 
um quartel ou 7:50-$. Consi(1er·ou-so moti
Tadn n exoneração .por tet• exercido o direi tu 
do Op;'<1o erttrc o ·ca.rgo e tliplomntlco e o clc
ctivo. 

Ao 3. • Qua.e~ 03 rosul tadoi oMldos pel!t 
t•e fcridn embaixatlll rell\tívos o. colonisação 
chinera . 

Nenhum t;osulta.do teve a .mis iio quo.nto it. 
emigmção cb ineza : quanto á ja.ponoza é 
certo que as informações prestadas no go
verno ac~nal pelo nlm1rante José du. Costa 
Azevedo cotikibuirnm p:tra que se ontabo
las~em ns negociações de um Lr<llndo do ami
zado, commor·c io e navega~ão c clelle prova, 
'Velmcnto provi1•ú a corr·enLe immigmtoria. 
para o Brazll. No r elatot'io a que acima al· 
hull e>tâ a pa~. 44 · In ti icado o concurso do 
almi rnnte Cosi..'\ Azevedo. 

Ao 4. • SI o S1·. bs••iio do L<u!a.J•io o.prc
SP.ntou 1'81:\ lol'io ou ti·uha.lho pelo qul\1 se 
po~~a. verillcrir (• modo pot•qna so hou vo no 
de~ empenho •lo seu carg'l . 

O almirante JosP. da Co; tn. Aze vedo niio 
apt•esentou relalo:·io final de seus trabnlhos, 
pot•quc o. cot'l'rspontlcncla assíduo- com o Mi· 
nis~orio or·a n. meu cu-go tornara-:> · d ispen
.<nvcl. O go,•epno teve todos os elementos e 
Informação e por is~o limito-me a re,.etir 1!0 
que d isso na exposição de motlv(ls <lo !lrc!·eto 
n. 1. 896, de 2:3 •'o nrovcm bt•o de 189·J; 

« O AlrnimnlcCost~ ·A7.CV(l(lo, nõ.o ol.J~t:tntc 
o seu conhecido zelo o YÍ\'O ínt6rrsse que 
tol!la v a. pelo objecto rltL i\lissão, n:l!la llOttde 
tl1zct' pelas clrcumstarreíM indcpcn•lentcs de 
stm. vont.:.ldé, quo acabo de mencionar. 

S11 udo o fra.torn itla'.lc.-Cm·/os 1lo CIIY'Vallw. 

MJgSÃO ;E' f'ECI,\T, Á ClllNA 

Pess·;(ll 

Dcspezns com .vonéimen tos . .. 
Idem com· vju•las de cuslo . • .. 

1lú.c /Ci' iul 

l~:ocpcd ien te . . . .. .... , ... . .. . , 
commissJo nos agoo tes Ona.n-
. ceit·os .....•...•....• , ·, ••.. 
Tolegrammas . .. ... . .... .. .. . 

I Q5 : t122$~T8 . 
10~:000~000 

1:333$898 

175$~\JB 
. 49$883 

2 1 0 : 436$9::.~ 

4 ' scc<;i'io •lit Seorett~I'Ín. tlc Es t11llo dns Rl'la
çõe5 }Jxteriore.J, 29 de outubro do 180:5 .-
0 . •li rector, Luiz Leopoldo Pcl'iJandi!S Pi
nllé~ il·o . 

Qu:~odro d$:uonstrativ.) <IM d'3SJ.>~:us com o pass )al da mi~sib especial !'1 Chillfl (I 693-189 4) 

. . 

Nome" I AJudas de cus to l'(!{'ebidos Vencimentos Totnl em Total em mo· Obserntç•io.~ rccebillos Olli' O eda cort•etllê 

Jo~é di1 Cost(l. Azevedo-Em indo Exll'aort~ ! 
nm·io- 30:000$1)()0 unnulll.'s·, • • , • . , . . .••• • Para. ida-2~:500$000 

('''"" Tolta-7•5CO.j000 .. . .. . . 43: IO~$lW5 73 : 10·1$395 183:277$880 A ejudu.: ele ~usto de 
i da foi paga aocnm: 
blu de 12 :5/R e n,de 
volt<~ a 9. us venci· 
mentos fomm cal· 

I culados ~lo cambio 
do I" dia . utrl ; de 

I f cada trimeatro, ... ~ "'''~ 
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Joaquim Fra.nci~co 1le -Assis Bra.zii.,--Envlalfo 
Edraordinario-30:000.$000 annuaos ...•.. I Para lda-22:500.)000. 

(") 

; 
5 José '·Corden·u do Rego· Ba1·ros- 1• Sec1·etarío . 

. . - l0:000$000.annuaes .......... . ......... Pttra !da-7:500$000 · 
:-· Para · vo.>lb-2:500$000 .. •• .•. 

~ Eugenló : Fe11•az de Abreu-,-2' Secreta.rio-
6:000$000 annuaes . . •..• . • . ..•...•••..... Para. ida-4:500$000 

Para voltn-3: 0:)0$000 •..•••. 

Luiz B'artholórneu de Souz'l., e -Silva-2• Se-
crotario-0:000$000:nnnuaes .......... . .. I Pura ida-4:5:10$000 .• .•.•... 

Bento José Manso : Sayõ.o-- 2• -!ecretario -
6:000$ a.nnuaes •..•••.•.•.•..•.....•••.. 1 Para lda-4:500_~000 

Para. volta-3:000~000 ....... 

Dario Ga1viío-2• sccretário-6:-oOO$ a.nnuacs.! Para ido.-4 :500.í;OOO 
Para Tolta•- 1 : 500$000 •..•.. .. 

Luiz· de Mora.es-2• secretario-6!000$ an· 
nuaes ........... . ................... , •.... I Para. ida- 4 :500$000 

Par.1. volta-1 :50:>$000; •...•• 

Francisco Antonio de. Almelda.-Auxilia.l•-
6:000.$· anuuaes ... . ............. . .. .. .... j Para. idá-4: 500.~000 

Para c:lespezas:dé viagem. na. 
China-Z:000$000 ...• . .•. • • 

Para vo1ta-1 :200$000 •.. 4 ••• 

Palro .Monta.nba.-continuo-2:400$ annuacsiiPara· ida-! :200$000 

15:000$000j 37:500$000j .. ; ......... jFicou: em P.ariz 
agmn·da-ntto .ordens 

10:90d$185l 20:006$185 

5:~IO$v7BI' 13:210$778 

2: O~W$889 . . 71120$8891· ..•..••••• -!Regressou de Pariz, 
deixando <le·!!eguit• 
P.ara o sew• posto 

s: 620$8801 ta: 120$889 

7i:777$173-l ' 13:777$173 

2:804$347 

10: 120$889 

2:2il8$.l33 

8:804$3471; ........... !F i c o u em Po.rlz 
· · aguat·dando or-

dens. 

16:620$8891 ; .; ..•..••• ·!Regl'essou·· de Pariz, 
deixandodeseguir ,, 
paro. o seu po.;to. . i 

4:648$B33· · 
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i 
'.t&ão que pelas noticias que tinha. do Rio de conde ilo Guahy, que me relatou que a Repu
-d.neiro, constavu-lhe que um lev-c~.ntament o blica tinha sido proclamada, que a Camara 
militar se tinha. produzido. dando em resul- M:micipal da Q\pital tinha-se reunido e feito 
tadoum governo militar, ao qual necessaria.· a proclama~:ão ; que não era. mais um !e
mente se seguiria. ou se deVia se,oruir a. pro· vante militar, como se dizia na. Ba.bia, mas 
clama.çio da. Rilpublica. uma revolução em que o elemento po;:ula.r 

Que ~eante deste facto elle consulf.?,va. as já. havia. tomado parte. 
-:._· ,PeSSoas presentes sobre qual a norma de pro· Nestascircumstancias,o meumododepensar 

.ceder que devia seguir. si devia deixar im- modificou-se, mas ainda assim conservei-me 
mediatamente a administração da província, queretrahido,até queosfactos demonstraram 
ou si devia. conserv-·1-a e p .. r que meios. a mona.rchia não podia. mais voltar a este 

Foi esta a interrogação dirigida por S. Ex. paiz, est.'\va naquella occa.sião banida; e eu. 
ãs pessoas que estavam presentes. como brazileiro, não devia recusar os meus 

Eu devo dizer á. camara., sem receio de ser serviços á. nova fórma. de governo que se le· 
contestado, que ató entã.o na Ba.bia. nã.o se vantava._. · . . . 
conheciam as minudencias dosacontecimen- . Ora, Sl este me!t pr<>ee4imento a.mda e mo
tos que se haviam dado no Rio de Janeiro e t1vo _de ac~u;;açao. st pode ser pretexto de 
nem mesmo haViam motivos para prevel-os. allusoes mats o~ menos ma.."Ca.~das, ~m que 

. se preten•le v1r mostrar a minha vtda pu-
O Sa. P .\.RA.'\1lOS Mo~~EGRO-M.esmo por blica, ainda. a.,<>r:v!eço ao iJiustre deputado .o 

que o telegra.pbo estava mterromp1•lo. ensejo de vir tortar bem claros estes f<>.ctos, 
O SR. Aamua Rios-Como membro do par· mas, peço a S. E:t, que par~ o futu~o. pro

tido conservader, monarelliste. até entã.o, e cure outras que callem rua1s no espmto fia 
devo declarai-o francamente eu era. e seria ca.mara e uo pa\z. (Muito hem.; muito bem) 
monarchis~. servi?dO com a mesma.lealda~e Continúa a discuS::iã.o uo requerimentO do 
com que strvo ~oJe a Republlca, qual dev1a sr. F .ranci,;co Glicerio. 
ser o meu proced1mento 1 

Dizer ao presidente da província-« V. Ex. 
deve conservar o governo; abandonâl·o, nas 
actuaes circumsta.ncias. é talvez trazer a. 
anarchia p:ll'3. a província que lhe foi en
tre,ç,'lle. 

v. Ex. procure elemontos para. se con
servar no governo. até que, mais senhor dos 
acontecimentos, ou antes, conforme a. marcha 
que elles tivet·em, tome entiio a deliberação 
que quizer». 

Eis. Sr. presidcnto, a rcsistencia. que eu 
aconsolhei n. S. Ex. nesta rouniiio; em que 
tomaram parto o consellleiro Carneiro da. 
Rocha. quo fez a sua declara~.iio. o genet•al 
Hermes, o Dr. Pn.r.mhos Montenegro e muitas 
outras pessoas. 

Foi a proposito das declarações do Sr. Costa 
Azevedo, em rela<;ã.o ao credito p~dido para. 
a missão á China. que o illustre deputado 
julgou a occasião muito azada para. tra.zer 
isto a debate 1 · 

Vinha S. Ex. com estas accusações. re
lembr.ondo cstP "1cto, trazer alguma luz á 
materia que l. •• scutia Y 

Não. A Camara comprehende bem qual o 
intento de S. Ex. , vindo pela quarta. ou 
quinta vez trazer a. pello semellla.nte facto. 

S. Ex. vê que errou o seu alvo. Longe de 
crea.r-me diftlculrlaues, de fa.zer-me uma ac
cusação perante a Camara, S. Ex. tornou 
evidente, e eu lh'o agradeço, nuste ponto, 
a lealdade com que costumo servir á. ca.u~ 
publica. (Apoiados.) 

Poucos instantes depo·s dessa. reunião, eu
. contrei pessoa da. casa. commencial do Sr. vis-

O S r . Gaspar Drummond
Tudo quanto se t~m passado nesta Camara., 
a proposito ela. questão da inter vençüo nos 
Estados. e coutradictot•io e irritante, a ponto 
de impressionar vivamente o espírito publico 
em desprovoito dos creditos deste ramo do 
Poder Legislativo. 

Entretanto a questão é momentosa por isso 
que ella ao mesmo tempo que vae decidir o 
prohlem:~. da vida. constitucional dos Estados. 
deverá. tambem resolver :1. sorte d:J. l'edera.ção 
e o t'uturo da Republica.. 

A principio, quando el'am recentes o.s pa
lavras do Presidente da Republica. em sua 
Mensagem ao Congresso, no ponto referente á 
intervenção e á. l'egulamentação do art. 6', a 
Cama.ra. pressurcsa accordou com o Senado 
na. nomeação de uma Commissão Mixta, a 
cujo exame devesse ser submettido o conhe
cimento dos casos excepcionaes dos Estados 
da. Bahia. de ~ôa.s , Sergipe e Pernam
buco. 

Então o pensamento. da Ca.mara era co
nhecer da. questão da. intervenção, julgando 
em especie, pelos casos occorrentes. e os tra.· 
b<llboo dessa. commi~o tbram considerados 
urgentes. Depois disto, o que se passou foi 
uma. serie de con.tradições enormes que c.: 
orador historia. clescendo essa longa. corrente 
desde o inicio em quP. brotou até esto mo
mento. 

Agora a Camarà está estacada deante do 
requerimento do hOnrado leader, e o orador 
é forçado a salientar a difficuldade dest:l. po· 

" .• 
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sidio, esta'béleéerido um dilemnia: si a Ca-l § 3. •. Os ministros :podeii.o ser chama} 
mar~ re~l veu genei-ieamente a questão de ao paiz pêlo governo a serviço publico, sen;. ·~ 
Se1'gtpe, neste caso pergunta-que Carnara é Jlre.juizo de seus lagares nas . Iegacões. .,. 
~sta 1 § 4. • Os lliinisti'os serão co&djuvados por 

Si rejeitou em espljêie à. questão, tem o di- I•• e 2" secretarias côm os vencimentos 
reito de ainua periuntar-qua.l é 6 píjilsa.- actuaes e por addidos' isem _vencimentos, que 

· mento desta ca.mara. ? serão p1>Cforidos na.s nomeà.ções üe .2 .. sec:-e-
. _Realmente é _inerivel, porque à. G:Lina.h l'e- ta1•ios. . 
.)e1tQU em eSpeCie o casó de Sergipe. que todos § 5 .• Os l•• secretarias encarrEgados de.~
os demais casos sejaín r.àncell~os e zião haja. ger interinamente legll.Ções vagas perceberãc, 
um remedio, um recurso parri. os Est.ados,que além. dos seus -vencimentos, a gratificac;:ã.o 
e~amam, que soffrem e acham-se sob a pres· annual de 8:000$000. 
sao da dict.adura. . . . § 6.• Dependera sempre de exame de habi-

Porventura estamos p€dindo á. _Carnara que litação a primeira nomeação de 2• secretario, 
se ex,ija um tribunal para julgar os casos dos continuando isento~ desta prova os ba.cba1·eis 
~ss~s E*do~.co!riproruetti<mdo-se desde logo em direito. . 
por ":lma ~entença. favoravel ~ . I § 7. • Os sec:rettirios p_oderão ser cba.msdos 
. lsoo sel'ia)~deccr<iso. O que o orador quer I da tres em tres a.nnos; sem prejuizo de seus 
~ ([t1e se _e:x:1ja Uql tribuna.! qualque~ que i log~reS nas leg~ções; a 'Se~v.ir dtmmte um 
JUl~u~,. 1\JUda. que seJa contra. a sua causa; pertodo. que nao E'xcedera. de um anno, na 
mas. que julgue, que nãô deixe 9 paiz ri eSta I secretaria de Estado como auxilia1•es dos 
duv1da. nestedesespero, "Porque da. duvir1a.e directores de ~ecção, com os vencimento~ 
do desespero para. a revolução falta muito 

1 
integraes em moeda corrente, d•' paiz lieando 

pouco. . !'qui parado aos demais empregados quanto à 
O orador conclue cbamando a attençã.o da frequencia e disciplina. 

Oa.mara: a questão da intervenção é muito § 8. • As legii.ções da Inglaterra. e Franca. 
séria.. tã.o séria que vae re~olvar da sorte da terão um primei rei e dous sezundos ~ecre-
federaçãQ f) d_a Republica. ta.rios; a.s dos Estados Unidos da America do . 
O,nvença-~e a Cam.a.ra. ite que si ella. rasgar ':'lorte. Republica. Argentiuà, Uru_guay, EquR.- "' 

l!o bandeira da intel'Venç.ã.o constitucional llor e Columbia,Portugal, Allemanha. e Italia 
~ra. com os restos desta bandeira que ella ha- um primeiro e um segundo; as demais da 
de amortalhar a. federação. (Zifuito bem, muito Ame rica um prime1ro e nn. Europa. um 
bem.) se"'undo. 

Fica. 3. discussão adiada pela hora. § 9.• O governo_ alugar:i. em rada cupi?-1 
·- • . . . onde llonver lE>gaçao c".•a para cbo.ncellarla, 

v ao a 1mprtm1r as segumtes despendendo com isso a.tê~:OOO$ annuaes. 

R.EDACÇÕ~S 

N. 59 E-1894 

Redacç,io fi,Tial do proj(;c'o n. 59 D, de 18{)4, 
~ne!tdado pel-o Se11ado. ~ que dá nova O?"!Ja
nisação ao co1·po di]llomatico 

O Congresso Nacion11.l l"eSnlve: 
Art. l . • Formarão uma. só classe os envia· 

d~ extraordinarios e ministros plenipoten
ciarios com os vencimentos annuaes de 
JO:Obb$, 8en.-1o 6:000$ de ordenado e 4:000$ 
de gratificação. . 

§ I~" Aos ministros,a.lém dos vencimentos, 
• hoilar·ae-ba. para representacão uma quantia 

· fl xàda. 11a tabella. annexa.. 
_§ 2.• A aposentadoria e a. disponibilidade 

somente poderã<i ser concedidas aO!\ agentes 
dlploriiaticos e consulal'es depois de lO annos 
de e:ft'ectivo exercicio. . 

Os ~1.gentes postos em disponibilidade só 
poderao servir fóra do :paiz com autorisaçiio 
do governo. 

.. ·. : · 

Art. 2. • E' crE>a.da. uma legaciio nas Rep11· 
b\icms do Equn.U.or e dn. Colnmbia.. t~ncl o além 
do ministro, Um primeiro e um S(,'gundo 
l!e!lrl'tll.rio. 

O governo flxarú. a séde d:t legaçã.o na 
capital de uml\ dessa.s republlcas, devendo 
permanecer na outra. o :primeiro secretario, 
que, além dos vencimentos, terà. uma. grati
íicaçã.o de 2: 000$ para. despezas de represen
tação. 

Paragrilpho unico, Fica supprimida. a. le
gação no M<:'xico. 

Art. 3.• E' o governo autol'ísado a c\'ea.r 
consula~.Os sem l'emunera C)ão fixa. e.\bendo 
apenas aos respectivos ser ventuarios a me
tade dos emolumentos Que perceberem, 
não poden(1o exceder esta remuneração de 
4:000$000. . . 

Aos více-consules, que não tiverem -ç-enci· 
menlos estipulados, será. applicada esta. d is
posição. ftc11ndo supprimida. a. d istincção esta
belecida. pelo art. 1• do decreto n. 7~2, de I L 
de abril de 1892, entre os vinee·consules, da.s 
resídencias dos consules e os demais. 

§ 1 • • Os consula•los em Ba.ltimore. Nova 
OrJearts, Rosario; Frnnkfort sobre o Meno, . 



camara dOS Oeptados -lmP'eSOO em 03.03/2015 16:56 - "''ina 27 de 29 

sEssÃo EM· 31 nE otJTtmilo t>B is95 765 

::Íremen e Vigo serão convertidos em vice-con
sulados, a.tona.ndo-se aos vice oons,lles uma 
gratificação annual de 2:000$ a 4:000$000. 

§ 2. o São creados oonsularlos em Cardi:ff, 
Stockolm. Georgetown, Vera-Cru:z; e Posad::s. 
e vice-consulados em S. Thomê e Libres, com 

.; . a remunera~o de 2:000$ a 4:000$ annuaees 
para cada uru dos vice-eonsules. 
. Art. 4. • E' approvado o decreto n. 1.951·. 

de 26 de janeiro de 1895, com as seguintes 
roodi ficações : 

1: Nos casos 1le demissão a pedido, o ! unc
çionario terá direito á re_patriação com sua 
famüia. 

11. Para. despezas de estabelecimento te
r-ão : 

a) no caso de primeira nomeação, os agen
tes diploma.ticos metade e os agentes consu
lares. inclusive os chancellares. um terço dos 
vencimentos totaes de um anno ; 

b) os segundos secretarias promovidos a 
primeiros para outras leg~. metade dos 
vencimentos de um anno do cargo que·torem 
exercer; 

c) no caso de remoção por con veni~ncia . do 
serviço ou de volta á. etlectividado,os·agentes 
diplomaticos e consulares um torço dos ven
cimentos totaes de um anno. 

N. 102 p - 1895 

RedacçüÔ (;nal ao pr~iecto n. 10~ B, do COl'• 

re-nte anno, emendado pelo Senado e que au
to:risa a abertura dp credito supplementar 
de 103:016$, para occorrer ds despe;a~ com. 
a j>olicia do 1Ji.<t1·:cto Fe!leral. 

O Congresso Nacional rêSOlve: 
A-rL l. o E' o Po:ler . Executivo autorisado 

a. abrir ao Ministorio da Justiça e Negocias 
interiores o credito suppleruentar de setenta 
e stis contos e t rinta e ,o;eis mil réis, para oc
correr á.s despezas do n . 13, d' art. 2• da lei, 
n. 266, de 2l de dezembro de 1894. «policia 
do Districto Federal (Brigada. Policial)·" 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala das commissões, 31 de outubro de 1895. 
Paranll.os }Lonte11egro.- F. Lima. Duarte 
J. A. ~Yeiw.. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
a.deanta.da. a hora, designo para amanhã a se
guiote 01'dem do dia: 

Votação do parecer n. 174 A. de \895, S<Sbre 
as emendas otl'erecidas em 2k discussão ao 
orçamento da receita {2> discussão); 

1• pã.rte até 2 horas. ou :2-ntes: Pal'agrapho unioo. A iroportancia. abonada 
p:ua despezas de estabelecimento será paga 
em ouro. comprehenden•lo--se para este eifeito 
no calculo dos vencimentos dos ministro~ a 
quantia dada para representação . 

Art. 5. • Revogam-se as disposições 
contrario. 

Sala das 'Commissões, 31 de outubro de 
1895.- Paranhos Montencgro.- F. Lima 
Duarte. - J. A. Nei'l)a, 

2~ discussão do projecto n. 249, de 1895. 
autorisando o governo a abrir ao Ministerio 
da. Guerra creditas parciaes até a somma de 

em 14 .000:00(1$. sendo 12.847:922$500 para oc
correr ás despezas extraordwarias já. reco
nhecidas com o exercito e corpos p.1.trioticos 
no estatto do Rio Grande do Sul, e o saldo 
1. 152:077$500 para liquidação das que forem 
verificadas até o fim do actual exercício ; 
2~ discussão do projecto n . 228. de 1895, 

· approvando o decreto do Poder Executivo 
Taoella. das gratül.cações annuaes aos mi· n. 2126 de IO de outubro de 1895. abrindo ao 

nistros Jllenipotenciarios para despeza.s Ministerio da Justiça. e Negocias Interiores o 
de representação. credito extraordina.rio de 53:384$190 para. 

pagamento das despeza.s realizadas com o 
funeral {!o marechal Floriano Peixoto ; 

Continuação da 3• discussão do projecto 
Legaçues 

n. 233 Bt,de 1893, com parecer sob n. 133 a•. 
Estados Unidos da America. do classificando em quatro classes as repartições 

Norte, Chile, Republica. Ar- tederaes e u.niform.isando os vencimentos dos 
gentina; Uruguay, lngla- respectivos tunccionarios ; 
terra, França, Italia., Por- Continuação da 3• discussão do projecto 
tugàl, e Allemanba. ... -. · · - 20:000$000 n. 96, de 1895, regulando o estado de sitio; 

H~panha.,. Austri~ Hungria, 2a discussão do projecto n. 90, de 1895, 
.~anta Sé.· .... - .. ····- ·· ·· 15:000$000 dividíndo o território da. Republica. em oito 

Equador,Columbia,Venezuela, circumscripções, em .cada: uma das quaes crea. 
Perú. Bolivia, Pa~a.gua.y, um banco para auxiliar as indnstrias, agri- o 
Russia, Belgica e SUlssa... . 10:000$000 cola, pa.sroril e connexa.s,~n!orme o regimen 
Sala das ComlllÍ$ÕeS, 31 de outubro de I que· ~opta i. . ~ 

1895.- Paranlws Montenegro.- F. Lima ~ discussao do pro;ecton. 35, de 1895, au-
Duarte.- J. A . Nei'9a. tor1~do o gaverno a rever o regulamento e 

.> 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 0310312015 16:56- Página 28 de 29 

·'1''-'6. .. · : ANN AÉS DA: CA.MA.RA . ·, 
., .·~:..._· __ ........;. _____________ __; __ ......_ __ , ______ _ 
pro;.!-r~mma. de esturlos do Gymnasio Nacio
n:i.l.fredaoção pai'a a 3• discussão do projccto 
l! , 2.05 A, de 1894( ; 

3• discussão do proje~to n. 193, de 1895, 
a.utorisao~o o Poder Executivo a reforma.r 
os estatutos da Escola Polytecboica do Rio de 
Janeiro, de accordo com o projecto formulado 
pela respectiva congrllgação em ll de maio 
deste a.nno, com a.s restricções que indictt ; e 
a nomear efl'ectivos, indepenr1cnte de con
curso, nos termos do art. 318 do decreto 
n . 1.159, de 3 de dezembro de 189'2. os len
tes substitutos que na referida escola exer
cem interinamente o magisterio ha mais de 
10 annos, sem interru:pção alguma; 

3' discussão do projecto n. 121 A. de i893, 
substitutiYO do. de n. 227, de 1 89~. que reor
ganisa a corporação dos corretores de fun
dos publicos e providencia sobre as operações 
dos coiTetores reali:sadas nas bolsas officiaes; 

2" discussão do projeeto n . 132, de 1895, 
tornando extensivo ás pra.ças da. brigada po
licial da Ca.pitai Federa.! e ilo corpo de bom
beiros, que se inutilisarem durante o tempo 
de praça., o direito, de que gosam as praças 
do exercito e armada, de serem recolhidos ao 
Asylo dos Invalides (1• discussão) ; 

lliscussão unica. do projecto n . 233, de 1895, 
autorisando o Pode!' Executivo a conceder a. 
Joaquim AUÇ!U~to Freire, 1' escripturario da 
Alfandega do Rio de Janeiro. um anno de 
licença., ~em vencimentos, p i\ra. tra.ta.r de sua. 
sa.ude onde lhe convier ; 

Discussão unica do projecto n . 243, rle 1395 
autorisa.ndo o Poder Execut ivo a conceder a 
Candirto Guedes Chagas, conferente da Alfan
deg& da Bahia,. um annn de licença com o 
Mpectivo orden:tdo, para tratar de sua saude 
onde lhe convier; 

1• iliscussão r" o projecto n . 173, de 1895, 
considerando empregados publicas os confe· 
rentes das capatazias das alfamleg-.J.~ da. Re
publica ; 

I discuss-ão d o projecto n . 156 A, de 1895, 
autoi-isando o P oder Executivo a abrir um 
credito ri.e 6:3;m$310 pal"a pa.gamento do pes
soal e expediente da Delegacia de Terras e 
Colonisação no Estado de Minas Gemes, no 
anno de 18;)3 ; 

1" discussão do projecto n. 215 A, de 1895. 
conferindo o direito á aposentadoria aos func
cional'ios da 1nspectoria Geral u~:~ Sa.ude dos 
.;P.O\'tos da. Capital Federa.! e aos das inspecto
rias ele saude dos portos dos estados; 

Disr.u!;Sào unica do parecer n. 89 A. de 
1895, OJ.linando no !;eOtído d.e não ser appro
va.do o pl'njecto n. ro, <teste anno, que su~ 
stitue pel:' '1Ue · a elle acompanha a tabella 
F annexa .;. Consolidnçüo rias Leis das Al(«n
degas c .ilfcs •. ; rleRcndas Fcderacs ; 

l" rlis 1~ Us.<!i\o do projecto n. 109, de 1895, 
att.torisando o governo a fazet• reverter á 

., 
activa, mandando addir s. uma. das com1 '' 2'~, 
nbias, como tenente mais moderno, a tê q 1!<: 

haja vaga, o tenente reformado do corpo <t<: 
bombeiros Jose Julio. com o voto em separa·! o . 
e parecer da Commissão de Constituição, J.B--
gislação e Justiça ; · 

Discussão unica do projecto n: 172, de 18~4, 
concedenlio a pensão de ·100$ mensaes, repar
tidamente. a Ursulína ca.ndida. do Cout .1 <i 
outra, mai e irmã do fallecido cirurgião naval · 
Dr . Joã.o Pinto do Couto ; 

Discuasão unica. do projecto n . 279. de 1893·, 
mandando que continuem a serp<~ gosa. D. Ma· 
thilde de Accioly Lins, desde 1 de julho de 
1892, o montepioe meio soldo de seu fallecido 
filho o alferes Sebastião .Carlos de Accioly 
Lins; ·. 

Discussão unica do projecto n . 191, de 1895, 
roncei1endo a D. Maria Amalia de Castro 
Ferreira, -viuva do coronel Joaquim Mauricio 
Ferreil~ct. , a pensão de 200$ menSMs ; 

DiscuMão nnica.do projecto n.l97, de 1894, 
relevando n. prescripção em que incorreu 
D. Maria. Josephina Feital Lima., para. per
ceber o meio soldo a. que tem direi to. 

Discussão unica do projecto n .122, rle 1893, 
concedendo a D. Olympia Carolina da Silva 
Barata, viuva do. desemb•rgador Joaquim 
Antonio da SilYa Bara.t.'\, uma pensão mensal 
de 100$000; · 

Discussão unica. do parecer n. 85 A, de 
1895, autorisando o governu u ptji'lliiLtir á 
oompa.nbis. Great SoJ<thern a. construcçã.o de 
u ma ponte sob o rio Quarabim, no estado do 
Rio Grande do Sul, a qual foi approvad9. Pt lo 
SP.na.ri.o por dons terços rle votos, na. fórma do 
art · 39 da Constituição; 

2" discu~são do projecto n. 202, de 1894. 
,leterminando que os ofilciaes·do exercito re
formados ou que se reformarem de accordo 
com as disposições do decreco n. 193 A; de 30 
de janeiro de 1890, se estiverem grodua.dOd 
no posto immedia.to, sejam consi•lerados, para 
todos os efl'ei los, como se estivesse!ll efl'edi
Yamente promovidos na clas.."8. de que tive
rem a. graduação; 

Discussão unica. do projecto n. 169, de 
1895. concedendo a D. Luiza Etcheba.rne 
viuva do capitão de fragata Fernando Etche
barne, a pensão annual de I :200$000; 

Discussão unica do projecto n.28S, de. 1893, 
concedendo a. D. Juliana Morei Ga.rcez Palha, 
viuva do tenente do exercito Diogo Garcez 
Palba., a pensão annual de 960$000; 

Discussão unica do projeeto n. 110 A, de 
1894, elevando de 60$ a 100$ mensaes a. pen
são do alferes honorario do exercito Antonio 
Paes de Sá Barreto; 

1" discussão do projecto n. 117, de 1895, 
mandando collOCI\r o 1" tenente d~ artilharia. 
José da. Veiga. Cabral e oútros nos Jogares 
que lhes competirem na escala de 11romoções 
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.Parando-se • assim, os prejuizos que sof
,..era.m na promoção de li de março de 1895; 

I• discussão do projecto ri- 166 A, de 1890, 
permittindo ~s medicos e pharmaeeuctcos 
adjuntos do serviço sanitario do exercito a. 
contribuir para o monte· pio de que trata o 
decreto b.. 942 A. de 31 de outubro de 1890; 

1• d iscussão do projecto n. 20-2, de 1885, 
autori~ndo o Poder Executivo a conceder 
nas condições que indica a André Gaudieley, 
ou a quem mais vantagens ofi'erecer, previ
legio por 60 ao nos, para construcção, uzo e 
goso de uma estrada de ferro de bitola de I 
metro entre a. ca.pital de Matto Grosso e o 
porto de ;veiro, ou outro ponto que melhot· 
os estados· determinarem, na margem do rio 
Ta:pa.joz, no Pará; 

2• discussão ÕJ projeeto n. 139, de 1895, 
transferindo~ domidio do estado do Ama.
zonas, nas cõndições ,que estabelec~. a.s fa
zendas nacionaes denominadas do Rio Branco 
situada. nos campos deste nome na.quelle es· 
tado; 
· Discus,ão uoica do projecto n. 224 de 
1895, concedendo ao soldano reformado do 
exercito Franklirn Ferreira de Moura uma 

• pensão de 30.$ mensaes; 
2• discussão do projecto n. 222. de 1895, 

autorisan.to o Poder Executivo a abrir um 
crt:di to até I . 200: 0009, supplemen taJ· á ru
brica-Exercicicios fin-1os-para pagamento 
da quantia.que fot· devido á Companhia. União 
Sorocabana e lta.úna; 

1• discussâl' do projeeto "n. 225, de 1895, 
dando nova. or!'"llnisação á guarda nacional; 

Discussão unica. •1o projecton. 190,11e !89.~. 
concedendo a pensi.o annual de I :200$ a D. 
Monoda Alice Nunes dos Santos, viuva. do I" 
tenente de artilho.rí~\ Joa.quim Severo dos 
Santos; 

Discussão unica. do projecto n. 102,de 1895, 
concedendo a D. Joaquina Angelica. Bt•agaoça 
Dias dos Santos, viuva. do major Fr.mcisco 
Antonio dos Santos, a pensão mensal de 
100$000; 

DiScussão unica do projecto n. 196, de !895, 
a.utorisando o Governo a cunceder a OD. Hor· 
tença AdebtHe Guilobel e Josephina Con· 
stancia Guilobel. filhas do fa.lleeido coronel 
reformado do corpo de engenheiros Joaquim 
Ca.ndir:!o GuiUobel, a. pensão de I :200$ an-
nuaes, repartidamente : . 

2> discussão do projecto n. 219 A, de 1894, 
concedendo ao engenheiro Julião de Oliveira 
Lacaille privilegio por 60 a.nnos, pa.ra a con· 
strucção,uso e goso de uma estrada de ferro, 
que partindo da cid~de de Ca.ta.Ião e pas· 
sando pelas de Goyaz, Cuya.l •i. Poconé,S. Luiz 

de Caceres elogar na.vegavel do r io Guaporê, 
termine no estado de Ms.tto Grosso, em ponto 
1imitNphe com a Republica da Bolívia, e 
outros favores relattv"s a essa concessão ; 
com p!l.t·ecer da commissão especial de viaÇão 
gerat da Reyublica; 

I• discussa.o do projecto n. 94 A, tle 1895, 
autorisando o governo a mandar construir 
sobre o rio S. Francisco uma ponte ligando 
Joazeiro, na Bahia, a Petrollina., em ·Per· 
nambuco; 

I' discussão do projecto n. 229, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a conceder a 
.José Domingu~>s Mendes ou a quem melhores 
va.ntangens otrerecer, permissão, par:L esta
belecer uma linha i!e navegação entre os 
rios Pardo e Jequitinhonha, no estado da 
Bahia, construir um cães na cidade de ~n· 
na.vieiras e um canal ou uma pequena ferro
via li~ndo os dous referidos r ios, ·segundo 
as cooaições que estabelecs ; 

1• discussão do projecto n. 17 A, de 1895, 
proponl\o varias modificações no projecto 
n. 17, deste anno, que orga.nisa. a força ar
mada do Br-a.zil ; 

I• dillcussão do pro.jecto n. 227, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abt•ir um 
credito de 21:840$366 supplementar â verba. 
-Exercícios findos-para occorrer ás despe
za.s que foram liquidadas com o serviço qua
renteuario de Sax:.t.a. Catharina durante o an· 
no de 18!>3. 

J• discussão do projecto n. 247, de 1895, 
concedendo aos cidadãos Miguel José Garcez, 
e Antonio de Azevedo Martins privilegio por 
15 anuos p:tra. fabricarem no paiz e venderem 
no. Capital Fed~l'al e nos estados aros ou ro· 
dn.s de b·•rl'a.Cha. adapt.weis á. diversas espe
cies de vehiculos: 

1• di~cussiio rlo projecto n. 221, A de 1895, 
equiparando os vencimentos dos bibliothe
co.rios das faculdades de medicina aos dos 
sub-secretario$, e os dos sub-bibliothecarios 
aos dos sub·secretarios, e inclue os mesmos 
funccion:~.rios ns.s disposicões do art. 295, 
cap. XIX. disposiçõ"s gera.es do codígo das 
disposições communs ás instituições de en· 
sino superiur, dependentes do Millisterio da 
Justiça e Negocios Interiores. 

2' parte (as 2 horas ou ante.> ) : 
3• discussão do projecto n. 178 B. de 1895, 

red.acção para 3•discussã.odoprojeeto n. 178, 
do corrente anno, que fixa a despeza do .Mi
nisterio da Industria,Viação e Obras Publicas 
para o exercício de 1896. 

Levanta-se a. sessão â.s 5hora.s e20 minutos 
da tarde. 

FIM DO SEXTO \'OLUME 
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